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Bombarduoja Petrogradą
True translaHon filed with the post- 
niaster at Chicago, III. May 28, 1919 
as reguired by the a< I of Oct. 6,1917
VOKIETIJA REIKALAUS BAL

SAVIMO ATIDUODAMOSE 
ŽEMĖSE.

Amerikiečiai Danzige

Vengrija bus marinama badu

Vokietija reikalaus'anti ap isprendimo 
atiduodamuose teritorijose

TALKININKAI BOMBARDUO
JA PETROGRADĄ.

Sako, bolševikai nuvedę 
bolševikus.

LONDONAS, geg. 27. — Ži
nių agentūra praneša iš Vibor- 
go per Stockhohną, kad cliinie- 
čiai, latviai ir finai bolševikai 
laiko Petrogradą ir nuvertė so
vietų valdžią.

Pranešama apie smarkų bom
bardavimą iš juros, matomai, 
atkreiptą prieš Petrogradą ir 
Kronštandtą.

Delei bombardavimo mieste 
kįlo panika.

Paėmė Peterhofą, už 16 mylią 
nuo Petrogrado.

WASHINGTON, geg. 27. — 
Švedijos presos žinios praneša 
valstybes departamentui kad 
šiaurinės Rusijos valdžios armi
jos, galbūt prigelbiamos anglų 
laivyno spėkų, paėmė Peterbof, 
1 <> mylių į vakarus nuo I’etro- 

grado. Stockhohno Tidendcn O 
sako, kad ši žinia nurodo į 
greitą puolimą Petrogrado.

Nors išnCkšdadas nuomonę, 
kad žinia apie paėmimą Peter- 
hofo galbūt yra kiek ankstyva, 
Stockholmo laikraštis nurdHo, 
kati bolševikų spėkų jo neteki
mas reiškia Petrogrado atskili
mą nuo Kronštadto, iš kur vei
kė bolševiku laivai. ,,

Helsingforso laikraščiai iš
spausdino žinią, kad miestas 
Krasnaja Gorka yra liepsnose, 
kas rodytų į bolševikų rengimą
si traukties.

Atvykstantis į Hebfingforsą 
pabėgėliai iš Petrogrado prane
ša, kad kulkosvaidžiai tapo su
statyti ant namų stogų Petro
grade ir kad užstovai tapo pa
imti dideliame skaičiuje.

Šiandie gautoji Liepoj aus ži
nia sako, J<ad Ryga tapo paim
ta pereitą ketvergę kooperuo
jant latvių kareiviams ir Balti-, 
ko vokiečių gvardijai.

M;iitjs Petrogradą.

LONDONAS, geg. 27?— Tal

kininkų ir susivienijusios vals
tybės padarė prisirengimų mai
tinti Petrogradą ir duoti pagel- 
bą badaujantiems gyventojams, 
po išvijimui iš ten bolševikų. 
Talkininkų šelpimo galva H*, r- 
bert Hoover jau turi išdirbęs 
smulkmenas. iTJklmąrti, kad 
pagelba miestui bus suteikta už 
36 velandų po pasitraukimui iš 
jo bolševikų.

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, III. May 28, 1919 
as reqiiired by the act of Oct. 6.1917
Kolčiakas vėl veržiasi priekyn.

PARYŽIUS, geg. 27. — Gau
tosios šiandie Paryžiuje žinios 
paskelbia, kad aplaikyti admi-

mat buvo tik laikini ir kad Kol
čiako armijos vėl veržiasi prieš 
bolševikus, kurie traukiasi at
gal prie Volgos linijos.

Siūlo Kolčiakui pagelbą.

Tarybų Artini V. ir Japęntja 
pasiūlė Omsko valdžios galvai 
admirolui Kolčiakui pinigus ir 
reikmenis palaikymui visos Pa
sijos valdžios, jei jis prižadės 
laikyti rinkimus j Steigiamąjį 
Susirinkimą kaip tik jis pasieks 
Maskvą, arba jei sąlygos bus 
perdaug neramios laikymui rin
kimų, — sušaukti buvusį stei
giamąjį susirinkimą.
4h

True translation filed h the post- 
mastei’ at Chicajgo, III. May 28, 1919 
is rcfjuired by the act of Oct. 6.1917
AMERIKIEČIŲ JURININKAI

IŠSODINTI DANZIGE.

PARYŽIUS, geg. 27. — Pa
sak čia gautos iš Varšavos ži 
nios, Anglijos ir Amerikos juri
ninkai t<ų)o išsodinti Baltiko ju
ros uoste Daiižige. Stiprus lai
vynas bus laikome užlajoj.

I'ruc tibnslntion filed with the post- 
naster ai Chicago, III. May 28. 1919 
is rcquircd by the act of Oct. G, 1017 

Taikos Kongrese
TALKININKAI MARINS BADU 

VENGRIJĄ.

PARYŽIUS, geg. 27. — Vokie
čių kontr-pasiulimai į talkinin
kų taikos sąlygas bus prirengti 
šiąnakt, pasak padaryto praneši
mo taikos rateliuose. Grafas 
Brockdorff-Rantzau įteiks juos 
seredoj.

'Paikos konferencijos taryba 
keturių vakarykščiame posėdyje 
patvirtino vyriausios ekonomi
nės tarybos nuosprendį, kad Ven 
grijos blokada turi būti palaiko
ma iki valdžia, paremta išreiš
kimu liuosos gyventojų valios 
nebus sudaryta toje šalyje.

Pėtnyčioj Austrija gaus 
sąlygas.

PARYŽIUS, geg. 27. — Pasak 
Reuterio, Austrijos taikos sąly
gos, išėmus karinius laivyno ir 
atlyginimų skirsnius, bus įteik
tos Austrijos delegacijai pėtny
čioj.

True trnnslation filed with the pnst- 
master at Chicago, III. May 28, 1919 
cs reouired bv the act of Oct 6.1917

100,000 SERGA ŠILTINĖMIS
LENKIJOJ. \

PARYŽIUS, geg. 27. — 100,- 
000 žmonių sergą šiltinėmis Len. 
kijoj, pasak vyriausios ekonomi 
nes tarybos gautų žinių. Šilti
nes plėtojasi Lenkijoj ir pavir
to į epidemiją. Jos yra epide
mija Vengrijoj ir daugelyj kitų

Vokietija taipjau reikalaus pri
ėmimo į lygą lygiomis teisėmis.

BERLINAS, geg. 26. — Klau
simas ar Vokietija pasirašys po 
taikos sutartim, ar ne, kaip čia 
manoma, priguli nuo to, ar tal
kininkai ir susivienijusios val
stybės sutiks laikyti balsavimą 
visose besivaržomose teritorijo
se ir ar sutiks Vokietiją priim
ti į tautų lygą, kaipo narį su ly
giu balsu.

Abu šie dalykai padaromi yra 
pamhtinėmis ypalibėmis Vo
kiečius atka(kymq, 'kuris tapo 
užgirtas kabineto ir grafo Bro- 
ckdorff-Ranzau ir jo bendrų ir 
kuris dabar yra tvarkomas įtei
kimui talkininkams bėgyje se
kamų 36 valandų.

Atsakymas a bei na i pakartos 
Vokietijos laikomąjį principų, 
išdėstytų paliaubos sąlygose ir 
ypač dės svarbą ant teisės apsis
prendimo, kurią Vokietija sutin
ka duot/ visuose Ikon tūtuoja
mose* dalyse jos rubežių.

Talkininkai taipgi bus reika
laujami laikyties nuosprendžio 
populiariu balsavimo Austrijoj 
klausime unijos su Vokietija.

Vokietija sutiks, kad Vokieti
jos armija taikos laiku/turi su
sidėti iš 100,600 kareivių, bet 
ragins, kad tas aprubežiavimas 
nebūtų vykininias kol sąlygos 
nėra pilnai nusistovėję.

Atsakymas taipjau nurodys, 
Ritei Vokk-Ujos fttl >e-žiii i po i-siti- 

fikaviniui taikos sutarties bus 
nepastoviose sąlygose, kas pa
darys reikalingu ganėtiną kon
trolę pagelba rubežių patrulių. 
Tame dalyke Vokietija prašys 
teisės laikyti sumobilizavus ga
nėtinas spėkas, jei talkininkai 
neprisiims atsakomybės už pa
laikymą tvarkos ant naujai su
tvertų rubežių, ar ant tokių, ku
rie yra pavojuje, jei bus palik
ti nepaliestais.

Pasiųs notą.

Vossische Zcitung sakosi ofi
cialiai patyręs, kad vokiečiai pa
dus naują notą premjerui C le
nu nceau sąjryšyj su ekonomi
nėmis sąlygomis taikos sutarties 

Nota nurodys, kad talkininkų 
tvirti ujimas, jog vokečų klib
inamos sunaikino 12.060.006 
tonų laivų, yra neteisingas, ka
dangi didesnė pusė laivų buvo 
paskandinta legaliame kariavi
me kruizeriais.

Vokečiai taipjau užreikš, kad 
talkininkų atsakymas į pirmą 
vokiečių notą apie ekonomines 
sąlygas parodo nesupratimą Vo 
kietijos agrilkul turinių reikalų. 
Taipjau bus pasipriešinta nete
kimui anglių, ką uždeda ant Vo
kietijos surlartis.

Foch sugrįžo.

Talkininkų generalisimo mar
šalas Foch, kuris ką tik užbai
gė apžiūrėjimo kelionę palei 
Beiną, vakar laikė konferenciją 
su premjeru Clemenceau, kuris 
taipgi yra karės ministeriu.

Veikdamas sulig instrukcijo
mis nuo tarybos keturių, speci
alia ekspertų komitetas rašo ei
lę sutarčių su naujai sutidariu- 
siomis valstybėmis, liksiu ap
ginti mažumą ir ypač apginti 
žydus, prieš darymą skirtumų 
rasėms, kalboms ir tikiboms, 

mų, pogromų.
Viena šių sutarčių, su Lenki

ja, tapo užbaigta; kitos — su 
Rumunija, Čecho-Slovakija, Ju- 
go-SIavija ir Ukraina, yra ren
giamos.

True trnnslation f’il«<l with the post- 
niaster at Chicago, III. Mav 28. 1<»‘9 
a.s rcquired by the net of Oct. 6,1917

VOKIETIJOS REAKCIONIE
RIAI ORGANIZUOJA

MILICIJĄ.

BERLINAS, geg. 26. — Von 
Gerlach nepriklausomųjų socia
listų organe Berline Die. Freiheit 
kaltina, kad reakcinės mililari- 
slų grupes Vokietijoj pienuoja 
atgaivinimą utilitarizmo.

Jis sako, kad po priedanga na- 
cionalės gvardijos, yra sudaro
mi milicijos pulkai kiekviename 
distrikte ir didesniame mieste, 
šautuvai yra pasiunčiami įvai
riems būreliams, o didesni būre
liai taipgi gauna sunkiuosius ir 
lengvuosius kulkosvaidžius.

Jis priduria, kad organizaci
jos susideda daugiausia iš pa
leistų kareivių, komanduojamų 
paleistų oficieiĮlų ir unler-ofi- 
cierių.

Provincialių valdžių išleisti 
paliepimai reikalauja, kad gin
klai butų išvalomi sykį į mėne
sį ir kad susirinkimų vietos iš
kabto butų prirengtos. Rašyto
jas lobaus sako:

“Nieko neužmiršta. Kada mu
sų karinės valdžios pradeda or
ganizavimą, jos atlieka tai ge
rai. Bet čia yra tik pradžia. 
Kartą milicija bus sudaryta kai
muose (Į'desmiuose miesteliuo
se ir distriktuose, ji bus sugru- 
puotči SLKloryniiii proviiicėoiin- 

ių korpusų.
“Kiekvienoj apygardoj cent- 

[’ahnč karine komisija bus pas- 
<irta prigelbėjimui lokalinėms 
valdžioms visuose milicijos or
ganizacijos klausimuose.’’

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III. May 28, 1919 
as l eųuired by the act of Oct. 6,1917

Pogromščikai
teikta valdžiai pranešimai apie 

žydų pogromus Lenkijoj.

WASHINGTON, geg. 26. — 
Informacijos apie apie žydų ske
rdynes centralinėj ir rytinėj Eu
ropoj kovo ir balandžio mėne
siuose, persiųstos specialių ats
tovų žydų šelpimo organizaci
ją, tapo įteiktos šiandie atstovo 
Siegel iš Ne\v Yorko valstybės 
departamentui.

Vardai 54 žydų, kurie buvo iš
skersti, yra patluodanti raportuo 
se, kurie sako, kad daug šimtų 
dlaugiau, apie kuriuos negalima 
buvo gauti tikrų žirnių, tapo už
mušta.

Sąlygos Lenkijoj yra apibudi
namos, kaipo blogiausios, negu 
kokioj kitoj vietoj. Kaltinamų, 
kad Lenkijos valdžia netik ne
dėjo pastangų sustabdymui po
gromų, bet daugelyj atsitikimų 
suk u rs t e demoų t racifj as.

Daug pogromų Lenkijoj.

Misija iš penkių žmonių, ty
rinėjusių sąlygas Lenkijoj, pra
nešė, kad ji turi autoritetingas 
žinias, jog pogromai nesenai į- 
vyko Kališiuj, Dombrovo, Chin- 
dlnilke, .pinčove, Stu|pr/č, Vtyv 
hm, Bust ir daugelyj mažesnių 
miestų. Užreiškiama, kad žydui, 
kurie ištruko nuo mirties buvo 
baisiausiai kankinami. Geresnės

Kita atstovo Siegel gauta ži
nia sako, kad hetmano Linivno- 
vo banda išskerdė keletą t ūksė
ta učių žydų Proskurove.

Vengrijoj, sako, raportas, gy
vuoja smarkus anti-semitizmas, 
kuris “neabejotinai prives prie 
dlidžiiausių i kscsų prieš visus Ve
ngrijos žydus’’.

Viennoje žydai kenčia nuo ne
doro apsiėjimo, ir bado, nors a- 
belnų demonstracijų prieš juos 
nebuvo. Reakcija prieš 'bolševi
kų valdžią Muniche, kaip tikisi 
tyrinėtojai, gali privesti prie to
limesnių demonstracijų prie žy
du s. \

Sušaudė be teismo.

Pogromas Pinske, bal. 15 d., 
kuriame 100 žydų liko užmuš
tas, yra aprašomas vieno atsto
vų, kuris sako, kad lenkų kari
ninkai areštavo daug žydų, ku
rie buvo susirinkę gavimui mil
tų, prisiųstų Amerikos žydų ir 
paskui sušaudė juos turgavietėj 
be teismo.

True ♦r:in<:)Mlon filed v-ith Ihe post- 
inaster ai Chicago, III. May 28. 1919 
as requirc<l by the act of Oct. 6.1917

Francuzai sumušė Morokko 
sukilėlius.

CASABLANCA, Mor„ geg. 27. 
— Francuzų kareiviai smarkiai 
sumše šerifą Gef Ra u man apy
gardoj Tamelet, pietiniame Mo
rokko. Morokko vadas pasitrau 
kė, palikdamas užmuštuosius.

True tranęhlHon filed Ibe p^sl 
mastei’ ai Chicago, 111. May 28. 1919 
as required by Ihe act of Oct. 6.1917

Italu kareiviai apleidžia 
Turkijos salas.

PARYŽIUS, geg. 27. — Itali
jos kareiviai, kurie užėmė Šokia 
50 mylių į pietryčius nuo Smyr- 
na, Mažojoj Azijoj, susėdo į sa
vo transportus. Jie pavedė kon
trolę Turkijos karinei valdžiai.

True translation filed wdh the po s t - 
mastei’ at Chicago, III. May 28. 1919 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917 
40 KAREIVIŲ ŽUVO GAISRE.

LONDONAS, geg. 27. — Cen
tral News žinia iš Berlino sako, 
kad budinkas, vartojamas kai
po kazermės dėl (Okupacijos ka
reiviu Ludvvigshavenc*, Iko su
naikintas gaisro. 40 kareivių žu
vo, o 100 kareivių sužeista.

True Iran’JnHnn filed vdlh tl.e 
inastee at Chicago, UI. Mav 28. 1919 
a«j reouired bv Ibe net of Oet. 6. 191"

Olonec norįs dėties prie 
Finlandijos.

WASHINGTON, geg. 24. — 
Pasak Švedijos presos žinių iš 
Helsingforso, persiųtu šiandie 
valstybės departamentui, Olo
nec, vakarinėj Rusijoj, nori su
vienyti savo teritoriją su Finlan 
dija.

Vaiko lavonas kanale.

LOCKPORT, III. — Čia iš ka
nalo ištraukta 14 metų vaiko ta
vernas. Vaikas jzrmaau buvo 
nužudytas, o paskui įmestas ka
nalai!, kur išbuvo apie 3 dienas.

^UINCY, III. — F. C. Lank- 
ford. kuris prisipažino užmušęs 
tris žmones, liko nuteistas vi
sam amžiui kalėjimai!.

NEW YORK. — Lavonas Ot- 
to Kuhn, viršininko Botany Wor 
sted audinyčių Passaic, N. J. ta-

Amerikiečiai perskri- 
do Atlantiką

Dar daugiau streikų Kanadoje
AMERIKIEžIAI -PERSKRIDO SASKATOON DARBININKAI 
ATLANTIKO VANDENYNĄ. NUTARĖ STREIKUOTI.

Amerikos hydroplanas NC-4 
atskrido į Portugalijos 

sostinę.

WASHINGTON, geg. 27. — 
Amerikiečiai aviatoriai primie- 
ji perskrido Atlantiko vandeny 
ną.

Šiandie Amclikorf hydropla 
nas NC-4, valdomas lieul. ko 
manduotojo Read 4:01 vai. p( 
pietų atskrido iš Ponia Delgada 
j Portugalijos sostinę Lisaboną 
Jis perskrido 786 mylias į 9 va 
44 min. Tai buvo paskutinis šu 
olis per Atlantiko vandenyną ii 
jis atliktas labai laimingai.

Lisabonos žmonės pasitiko A 
merikos aviatorius labai iškil
mingai. Dirbtuvių ir laivų švrl 
pinės švilpė, bažnyčių varpa 
skambino, o minios triukšmin 
gai sveikino aviatorius.

Skaitant vien laiką praleist; 
ore, Atlantiko vandenynas, niu 
Nevvfoundlando salos iki Lisa 
bonos perskrista į 26 valanda? 
ir 41 minutę.

Jei oras leis, ryto hydropla 
nas NC-4 išskris į Porlhsmouth 
Anglijoj, tuo užbaigdamas sav< 
nusižymėtą kelionę.

Štai oficialia apskaitliavimaf 
Įniko skri<lii>iX Amerikos hydro- 
plano:

Rock\vay Beacli, L. I. j Ilali- 
fax (510 myliu) 7 vai. 47 min.

Halifax į Trepasscy (460 my 
lių) 8 vai. 59 min.

Trepasscy į I Fortą, Azores 
(1.2000 mylių) 15 vai. 18 min

Horla į Ponia Delgada (15( 
mylių) 1 vai. 44 min.

Ponia Delgada į Lisbon (78( 
myl.) 9 vai. 44 min.

Tokiu bildu hydroplanas NC 
4 perskrido viso 3,136 mylias Į 
43 valandas ir 32 minutes.

Kada kongrese pranešta, kac 
N04 artinasi prie Lisabonos, tr 
žinią priimta didžiausiais aplod 
smentais. Rengiamasi išreikšt 
konffl’eso padėką aviatoriui Be 
ad ir jo draugams, taipjau su 
teikti ji<*ms kongresinį medalii 
—- augščiausį atsižymėjimo žen
klą. •

Taipjau bus hpdovanoti ii 
kili aviatoriai, kuriems nepavy
ko užbaigti kelionės, sulužus ji 
hydroplanams heskrendant į A- 
zores salas.

MOTERIS SKRIS PER 
ATLANTIKĄ.

[Aviatorė Buth La\v paskelbė 
kad jai yra budavojamas nau
jas Curlis aeroplanas ir ji ban
dys juo skristi per Atlantiko vai 
denyną. Ji skrisianti per vande
nyną už kokio mėnesio.

Ji sako, kad jei vyrai gali tai 
padaryti, lai ir moteris gali 
Ilavvkerio likimas jos visai ne
gąsdina ir ji tikisi perskristi tą 
“balą.“

ORAS.

Apsiniaukę šiandie ir ryto:
galbūt nepastovus. dėti jic-skoti streiklaužių, kūne

Saulė teka 5:18 vai., leidžia J sutiktų užimti strcikicrių mies- 
si 8:15 vai. to darbininkų vietas.

SASKATOON, Sask., geg. 27. 
— Daugiau kaip penkiais bal
sais prieš vieną Saskatoon dar- 

j bininkų unijos nutarė paskelbti 
visuotiną užuojautos streiką 
šiandie vidurdenyj.

Geležinkelių dirbtuvių darbi- 
linkai, vežėjai, phimberiai, dai- 
ydės, mūrininkai, plasteruoto- 
•ai, telefonistai, telegrafistai ir 
erasos darbininkai nutarė strei- 
kauti iš užuojautos Winnipego 
•treikieriams, kurių streiką sten 
tiasi sulaužyti netik vietos kapi
talistai ir miesto valdžia, bet ir 
zisos Kanados valdžia.

Taipjau prie streiko prisidėjo 
lalis klerkų ir valgyklų ir vieš
inčių darbininkų.

GRĄSINA STREIKU.

MOOSEJAW, Sask., geg. 27. 
VIoosejavv yra vienas iš miestų 
/akarinėj Kanadoj, kuris grąsi* 
ui streiku. Darbininkų unijų 
aryba 6 balsais prieš 2 nutarė 
įas'kelbti visuotiną streiką ket- 
/ergo naktį, jei iki to laiko Win- 
lipego. streikas nebus sutaikytas

Daugelis unijų jau nutarė pri 
ideti prie streiko, kaip tik jis 
)us paskelbtas. Manoma,Stad 
ie vienos unijos nelnis, kuri I1O- 
utiks streikuoti.

BALSUOJA APIE STREIKĄ.

VICTORIA, B. C„ geg. 27. 
<aip mažos reikia kibirkšties, 
tad pagimdžius didelį streiką, 
iegužės 15 d. tapo paskelbtas 
’cneralis užuojautos streikas 
AHnnipegc ir jis užkure kuone 
nsą Kanadą. Daug jau mies- 
ų kįlo užuojautos streikai, ki- 
nr nubalsuota, o kitur balsuo- 
ama streikai.

Streikas prasidėjo Manitobos 
•alstijoj, paskui persimetė j Sa- 
katchewan, o dabar pasiekė pa
jus tolimiausius vakarus 
/ietoria ant Vancouver salos. Ir 
‘ia unijų taryba nutarė paduo- 
i unijų nubalsavimui paskelbi
au užuojautos streiko Win- 
lipego, Calgary ir Edmonton 

streikieriams. Pasekmės bal- 
;avimo bus paskelbtos nedėlios 
vakare.

Bijosi streiko.
VANCOUVER, B. C., geg. 27.
Nors čia dar nekalbama apie 

treiką, bet išreiškiama susiru- 
linimą, kad ir čia gali kilti strei
kas jei valdžia nutartų siųsti mi- 
iciją į streikų apimtas vietas.

Pašalino iš darbo.

WINNIPEG, Man., geg. 27. - 
Winnipego miesto taryba šian- 
he formalikii pranešė streikuo
jantiems miesto darbininkams, 
kad jie nebesiskaito daugiau 
miesto darbininkais ir tie, kurie 
dabar ar paskui norės sugrįšti į 
darbą, bus skaitomi naujais dar 
bildukais, tuo netekdami privi
legijos senųjų darbininkų. Da
bar miesto taryba rengiasi pra
dėti jieškoti streiklaužių, kurie

rolo Kolčiako s]>ėkų nepasiseki- šalių pietrytinėj Europoj. kas veda prie riaušių, sumiši- sąlygos esą vakarnėj Ukrainoj. po rastas North upėj.
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CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILLINOIS

Pradžia 9 vak ryty. Iki vėlo vakaro.

Bus gražus programas. Dalyvaus pirmeiviški chorai.

Kalbės geriausi kalbėtojai. Fotografas P. Kundrotas ims pa

veikslus. Užkviečiame visus Naujienų skaitytojus ir rėmė

jus. Turėsite progos pasilinksminti

Kviečiame visus KOMITETAS.

PASARGA: — Važiuokite iš visų dalių miesto iki 22-tros 
gatvės; 22-ros karais iki 48 Avė- Iš ten Lyons karais iki 
daržui.

AUTOMOBILIAIS: Geras kelias važiuoti 22-ra iki
Oak Park Blvd. Pasisukite į žiemius, važiuokite iki 12-tai; 
12-ta iki Forest Park; sukitės po kairiai į pietus iki Lyons.

Didelis Pirmas Toks 
Puikus

Piknikas
Parengtas

Lietuviško Pašelpinio 
Kliubo

Weat Pullman, III.

Pelnyčio j, 
Gcgužės-May 30 d., 1919 

Deenratlon Day (Kapinių 
Diena)

Gardnėr’s Park.
(gatvių),. Chicago, III.

Šis Piknikas bus vienas »š 
gražiausių Piknikų —i Kuomet 
Lietuviškas Pašelpinis Klill- 
bas buvo surengęs. Bus šo
kiai, dainos ir kitokį pamar
gini ma i.

KOVU TETAS.

PASTABA: Važiuojantiems 
iš Chicagos. Paimkite State ir 
D!) Morgan karų, išlipkite ant 
119 gatves ir Michigan Avė, o 
ten Biverdale karas, davėž-jki

T< ■ ,.t. I

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

True translntion filed vvith the post- 
inasler at Chicago, III. May 28, 1919 

as rcųuired by the aet of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų * 
Judėjimas.

(žinios International Labor 
Newa Service)

KANADA.
Visuotinas streikas sustabdo vi

są VVinnipegą.

VViinnipeg. — Visa Kanada su 
atsidėjimu žiuri į tai, kas deda- 

• si VViimipcge. Ketvirtadicnyj, 
geg. 15 d. 30,000 Winnipego dar
bininkų pradėjo visuotiną strei
ką, paremdami Metalo Amatų 

■ reikalavimus laiduotus savo 
darbdaviams. atsisakiusiems Į
duoti jiems didesnes algas ir ge- 

I resnus darbo sąlygas.
Didysai slraikas prasidėjo ly

giai 11 valandą, paskirtą Ama
tų ir Darbo Tarybos. Mele dar
bą dvidešimts septyni tūkstan
čiai darbininkų. Gatvekarius 

, nugabeno į daržines, trobose 
i kelyklos paliovė vaikščioję, kra- 
sos darbininkai nuėjo namo, pri
statymas pieno, duonos ir kitų 

! maistų pasiliovė ir 3000 klerkų, 
knygvedžių. ir stepogrefų dirbu
sių mieste sustraikavo. Išsky
rus specialiai suorganizuotą gy
vasties gelbėjimo talką, visi ki
ti ugniagesiai sustraikavo. Poli

ais tams straiko komitetas prisa
kė pasilikti tarnystėje, nors jie 
visi 'A kaip vienas nubalsavo 
streikuoti ir komitetas pasiūlė 
streikininkus jiems pagalbon 
tvarkai užlaikyti.

Straiko komitetas pilnai kon
troliuoja kiekvieną veiklumą 
mieste. Maistas, pienas, šviesa 
ir vanduo duodama tik su komi
teto žinia, los valgyklos, ku
rios yra atdaros, turi iškabinę 
iškabas su parašu: “Straiko ko
miteto leidimu.” Užkandžiai ir 
pupelės yra svarbiausiais maisto 
dalykais. Pieną ir duoną po 
dviejų dienų ncvežiojinio komi- 

j tetas vėl leido vežioti. Išvežio- 
jamieji vežimai turi leidimo

Straiko komitetas įsteigė spali 
dos cenzūrą ir visos žinios išei
nančios iš Winnipego pirma pe
reina per cenzūrą. Jei žinia y- 
ra suniekinta, tai ji galima išlei
sti iš miesto tik traukiniu perva
žiavus tarptautinę sieną. Vie
nintelis išeinantis laikraštis yra 
Western Labor Ncws.

Darbininkų vadovai sako, kad 
visa vakarinė Kanada yra pasi-

kad Vancouver, Calgary, Bran

tui laukiama pašaukimo.
Vienu veiksniu, sudarančių tą 

padėjimą yra darbininkų reika-

Puikus Piknikas
Kviečiame visus kaip jaunus, taip ir senus atsilankyti į šį pikni

ką, nes grieš puiki muzikė, prie kurios bus galima linksmai pasi
šokti ir smagiai laiką praleisti. Kviečia visus KOMITETAS.

PASABGA: Važiuoti reikia 22 karai iki sustos, paskui paimkite
geltonus Lyons karus iki daržo.

kurį rengia

-’Visų Šventų Draugija iš Brighton Parko 
Pėtnyčioje, Gegužės (May) 30-tą dieną, 1919 m*

M. CHERNAUSKO DARŽE, Lyons, III.

minus iš v , kad jie atsi
skirtų nuo (Jomperso Am. Darb. 
F-jos ir prisidėtų prie Vienos 
Didžiosios Unijos judėjimo.

Mieste tik nirša valdžios ka
reiviai. Bet darbininkai taip 
puikiai užlaiko tvarką, kad, kol 
kas, nėra priežasties jiems kiš-

Miesto valdžios tolydžio siūlėsi 
“sustatyti” nesusilaikymus. Bet 
streikininkai laikosi savo.

FRANCIJA.

Rub<duviai vėl straikuoja.

žiaus rubsiuviai vėl straikuoja. 
Klintis prasidėjo’dėl kelinių siu
vėjų nesitenkinimo dešimties 
valandų diena, maža užmokesti- 
mi ir ištisos šeštadienio dienos 
darbu; slraikas išsiplėtė po visus 
rubsiuvių amalo sindikatus po 
centralio komiteto susirinkimui,

Specialis Pranešimas 
= CHICAGOS 
Siuvėjams ir Kirpėjams

NUO pirmos ir po Birželio mėne
sio Įstojimo narystės mokestis į 
AMALGAMATĖD CLOTHING 

W0RKERS OF AMERICA bus pakel
ta- Visi kirpėjai ir siuvėjai, nesanti 
organizacijoje iki Gegužės 30-tos die
nos bus priversti mokėti naujai pakel
tų įstojimo mokestį.

Siuvėjai ir kirpėjai yra toliaus pri
versti pranešti į Unijų, kuomet palie
ka savo darbų, taipgi, neimti jokių ki
tų darbų be gavimo O. K. nuo darbo 
davimo ofisu, AMALGAMATĖD CLO
THING W0RKERS OF AMERICA, 
kurie randasi prie 409 So. Halsted St., 
1564 North Robey Street ir 2343 South 
Kedzie Avenue.

Turėkite višrminėtą pranešimą visuomet mintyje
Pagal įsakymų

Chicago Joint Board Amalgamated 
Clothing Workers of America

Didžiausias Apvaikščiojimas
rypuosimo Dienoj {DeeorationDayJ

Lietuvių Tautiškose Kapinėse .........................
(LITHUANIAN NATIONAL GEMETERY)

Archer and Kean Ave’s. Tel. Willow Springs 20 R
Apvaikščios šešių metų sukaktuves 

nuo įsteigimo Lietuvių Tautiškų Kapi
nių “Memoriai Day”

Pėtnyčioj, Gegužės (May) 30 d., 1919.
Pradžia 9-tų vai. ryte. Prakalbos ant kapinių pra

sidės 10 vai. ryte

Kalbės Naujienų Redaktorius Dr. A.
MONTVIDAS ir Adv. F. BAGOČIUS.

Apvaikščiojime dalyvaus tautiškos ir progre- 
syviškos draugijos, progresyviška visuomenė, 

kaip lai: “Birutės” Choras, Chicagos Vyrų Choras, 
Sarpaliu Orchestra ir Chicagos geriausi lietuviai 
kalbėtojai. Ant šio šešių melų Jubiliejaus visi lie
tuviai ir lietuvaitės yra kviečiami atsilankyti.

1*0 apvaikščioji nio ant naudos Lietuvių Tautiš
kų Kapinių bus

PIKNIKAS
LEAFY GROVE

Pastaba: Važiuoti anksti. Imkite Archer-Cicero 
karus iki City Limits, o paskui Jolict kanos iki 
“Lithuanian National Oemetary,” ‘Leafy Grovą.

kur tapo nuspręsta, kad pavie
niai sindikatai neprivalo daryli 
sutarčių su pavieniais darbda
viais. £

Per vieną dieną po iššaukimui 
straiko streikuojančių buvo dau 
giau kaip šešiosdešimls tūkstan
čių vyrų ir moterų. Jie reika
lauja pirmiausia oficialiu pripa
žinimo vyrų ir moterų unijų; 
antra astuonių valandų dienos 
su tuo, kas Franci joje yra vadi
nama “Angliškąją savaite” (t.y. 
šeštadienyj pusdienis šventės, 
o si ptintadienis pasilsiu diena); 
trečia, savaite neprivalo būti il
gesnė kaip 18 valandų; ketvirta, 
turi būti įsteigta minimalu mo
kestis 120 frankų vyrams ir 100 
frankų moterims; ir kad galu
tinį sutarimą padarytų visų su
sidėjusių sindikatų atstovai ir 
darbdaviai.

SUV. VALSTIJOS.

Šilku darbininku- padėjimas 
reikalauja V. D. U.

Paterson, N. J., geg. 21 d. — 
Kelios, gal 8 ar 9 — iš šešių 
šimtų ar (langiaus Patersono šil
kų dirbtuvių šiandien uždarytos 
(1(1 straiko, kurį iššaukė vietinė 
IWW. kuopa. Jie reikalauja 44 < 
valandų savaites ir pakėlimo al
gos 25 nuoš. Kol kas tik viena 
dirbtuvė sutiko ant 44 valandų 
savaitės, bet pakelia algą tik 
menkais 8 nuoš. Kaip ilgai ga
lima laikyti 44 valandų savaitė, 
jei kitos dirbtuves jos neduos 

aiškus negalimumas — lai 
spėjamas dalykas . Nekurtos 
dirbtuvės nesenai susiorganiza
vusios į Amalgamated Textile 
Workei\s of America, išėjo j 
streiką dėl užuojautos, bet A- 
inalgamaled organizatoriai yra 
įsitikinę, kad Patersono darbi
ninkai negali iškovoti 44 valan
dų savaites ir tinkamų sąlygų 
kol jie pasidalinę j kovojančias 
savo tarpe frakcijas Am. Darb. 
Fed., IWW. ir W1IU. nesusilies 
i vieną galingą pramoninę audė
jų uniją su vietinėmis unijomis 
visuose audejystės centruose

EXTRA PRAKALBOS
Kalbės garsus kalbėtojas iš Naujos Anglijos advoka 

tas F. J. BAGOČIUS.
Reigia LIET. LAISVAMANIŲ FEDERACIJA

Ser„ Geg. 28 d.
Mildos Svet -P

3142 S. Halsted St.
Pradžia 7:39 v. vak. f >

t - m iii?Inžanga 15c. i E

Svėjainėj, 
T0WN OF LAKE 
kertė 46 ir Wood St.

Kalbūs P. DUBIGKAS
tas F. J. BAGOČIUS. Inžanga 15c.

nuo 7:30 iki 9 vai. po 9:15 advoka- I

Ketverge, Gegužio 29 d.,
Brighton Park, Liuosybės Svetainėj

3925 So. Kedzie Avė.
Kalbės adv. F. J. BAGOČIUS no 7:30 iki 9 vai. po 9:15

T. J.KUČINSKAS, Ados universiteto studentas. Inžanga 15c.
Draugai nei vienas nepraleiskite šių prakalbų, nes turė

site progą išgirsti prakalbą garsiausio kalbėtojo Amerikoj.

Naujojoj Anglijoj, Pietuose ir 
Pennsylvanijoj, kur šilku darbi
ninkai skebauja prieš savo bro
lius Patcrsone, dirbdami pagal 
trijų ar keturių staklių sistemą 
ir 54 valandas savaitėje.'

Miesto viršininkai, fabrikų sa
vininkai ir senųjų D. I). F. a- 
matinių unijų “vadovai” visi iš
sigandę Ainalgameilų atėjimo. 
Jie bijosi vienybes ir solidaru
mo tame mieste, kur streikai ne
turėjo didelio pasisekimo praei
tyj delei silpnos ir neužtenka
mos darbininkų organizacijos. 
.Apskelbimų nepriima, svetainių
savininkams grūmoja ir bando rų drabužių pramonėje

daryti visokias klastas. Vakari
niai laikraščiai verkia, kad “Le
ninas remia Amalgameitus savo 
auksu”. 'Rytmetiniai melu šin- 
kuotojai šaukia “Sovietų val
džia grūmoja Patefonui.”

Tuo tarpu Amalgameilai or
ganizuoja darbininkus toliaus, 

brsin ugdomi pastatyti tikrus 
reikalavimus netolimoje ateity
je. Sužadinti Ainalgameilų lai
mėjimais Passaic ir West llobo- 
kene, darbininkai yra užsidedu 
'viena didžiąja radikale unija au- 
dejystės pramonėj, atsakančiai 
Ainalgameilų darbininkams vv-



BUTTE, MONT.

Darbininkų judėjimas.

ROCHESTER, N. Y.

Iš darbininkų judėjimo. CH1CAGO

MINERSVILLE, PA.

Tautininkų prakalbos.

bolševikišku ir lenkišku ir
lt.

— Angliakasis.

Laiškas Redakcijai

ragino kad kiek kas

Skaitykite ir Platinkite

Gegužės 16 dieną LSS. 7-ta 
kuopa laikytame mėnesiniame 
susirinkime tarp kita nutarė

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondsui ir wa> 
savinas įtampa nuperka ui easl

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louii Avė. 

CHICAGO, ILL
31.. aaiupae uniaivu 

Rnom 232, 2r«i Dugštai, viri F amo”. 
Clothing Store atdara vakarais iki 
vai. Nekėliomis nuo 10 iki 1.

Nut-ola Susideda
Iš aliejaus saldžių baltų 

cocoa-riešutų 
Peanut aliejaus — gerai Iš- 

. dirbto
Riebaus pasterizuoto pieno, 
Pirmos kokybės druskos.

NIEKO KITO

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lletavia 

Gydytojai Ir ChinurfM
1717 W. 47 St. Chicago. IU. 

Ofiso Tel Boulevard 1M 
Bei Tel Seeley 420

ARMOUR p COMPANYNUXATED
Nuzated Iron padidi
na stiprumą švel
nių, nervuotą, suiru
sią žmonių į dvi sa- 
▼aiti laiko daugelyj at
sitikimą. Vartotas ir 
augštai rekomenduo
tas buvusią Suvienytą 
Valstiją Senatorių ir 
Kongreso narių, gerai 
žinomu gydytoją ir bu 
▼usią viešos Sveikatos 
perdėtinią. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tiekoriaus apie tai.

Įsteigta 1919 m. Vienatinė Lietuvių Avalų Dirbtuvė.

Progress Shoe Mfg. Co.
95 Spark St-, Brockton, Mass.

Ar Jus turite nesveikas a- 
kis, arba galvos sopėjimą?

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

A. M. SMAR- 
GON, Optome- 
tristą, kuris 
C e r daug metų 

uvo L. Klein 
Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halsted SI., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. O- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. Pėtn. ir Nedėl. nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Res. o- 
fisas prie 3341 W. 16th St. dėl va
karų ir nedėl. pagal sutartį. Te). 
Didysis ofisas Canal 222. Res. 

ckwėll 6112.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina.
^nedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTEB ir 32-va GATVftS

Dr. G. F. Yates 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Praneša apie atidaryme savo 

naujo ofiso prie * 
—4722 So. Ashland Avė. 

CHICAGO, ILL.

Atidai Visų Lietuvių 
Krautuvnikų

Progress Shoe Mfg. Co., susideda vien tik iš lietuvių .Jo
je priguli 270 šerininkų, kurių didžiuma yni avalų išdirbė
jai, turinti daug metų patyrimo.

Progress Shoe Mfg. Co. išdirba “Bal”, “Blucher”, “Fox” 
ir “Osford” stailių avalus dėl vyrų, ši Bendrove specializuo
ja vyrų ‘‘Goodyear velt” geresnes kliasos avaluose, kurių 
kainos yraiiuo $5.50 lig $9.50 “Retail”. Mes vartojame ge
riausia ta vorą, atliekame pirmos kliasos darbą. Visi Lietu
viai krautuvninkai prisi lįskite savo antrašus, o musų agen
tas būdamas jūsų apielinkėje parodys musų sampelius ir 
priims užsakymus.

FAKTAI APIE PROGRESS SHOE MFG. CO.
1. Suorganizuota iš Brocktono Lietuvių per pastangas 

Lietuvos Atstatymo B-vės atstov,o, Inžinieriaus P. J. Zuris,
<.1919 m. f

2. Inkorporuota ant $100,000. (šimto tūkstančių dol.)
3. Išdirbame trijų greidų vyriškus, oškos ir veršio “ši

tie leather” skarų avalus.
4. Dieninis pagaminimas 250 porų.
5. Parduodama krautuvninkams.
6. Ant visų musų avalų padų yra primušta štempa su 

Lietuvos žirgvaikiu.
7. Visi šėrininkai yra Lietuviai.
8. Visi darbininkai yra šėrininkais.
9. Jos valdyba susideda vien tik iš Lietuvių: a) Vedė

jas Inž. P. J. Zuris. b) Pirmininkas Alex Čižauckas, c) Ka- 
sierius Petras K. Vaičiūnas, d) Raštininkas S. A. Milčius 
e) Kiti Direktoriai: Petras Tamulevičius, And. Kasparas 
ir Juoz. Vaičiūnas.

10. Musų obalsis: “Pilna vertė, geras stilius, tvirtumas 
ir augštos kliasos išdirbimas.”

11. Musų fabrikas yra 4000 ketvirtainių pėdų. Jame yra 
naujausios prietaisos, ir per tai išgalint pagaminti geyus 
avalus.

12. Duodame geriausias išlygas krautuvninkams, ir ver
tę nešiotojams musų avalų.

13. Perkame aku ras nuo geriausių išdirbę jų.
Na Lietuviai, jau didelis darbas pradėtas! Kas rems savą 

kįlančią industriją!!

Rusižkos ir Turkiškos Vidos

Chicago, III

KORESPONDENCIJOS i

Didžioji visasvielinė skerdynė 
jau užsibaigė, bet darbininkų 
vargai vis didėja. Tie, kur per 
pastaruosius keturis metus rau
sėsi milžiniškų pelnų, dabar pa
siliovus skerdynei ir todėl su
mažėjus užsakymams, stveriasi 
kito budo, kad palaikius “pelno 
lygmalę” Pastruoj'u laiku ta
po numušta algos po vieną do
lerį dienai. Vadinas, darbinin
ko alga dabar bus šešiais dole
riais mažesnė, šeši doleriai į 
savaitę labai daug reiškia dabar
tinės brangenybės laikais. Bet 
kas rupi ponams vario baro
nams? “Aidoblistų” pavojus ta
po pašalintas. Sukurstyti “pi
liečių” būriai atliko tai, kas 
jiems buvo padiktuota kasyklų 
baronų pinigais...

Bet jie apsirinka. Darbinin
kų judėjimo neįstengs užslo
pinti kadir pati kvailiausioji re-' 
akcija. Tai rodo išnaujo kį-' 
lantįs darbininkų nepasitenkini
mas. Kada tapo numuštos ai-į 
gos, tai daugelis darbininkų pra 
dėjo tarties kaip čia padarius,1 
kad bosai negalėtų elgties su 
jais kaip tinkami. Ir veikiau-, 
šia jie susitars. Pats vargas 
juos privers susitarti—susivie
nyti. A |

Lietuvių čia kaipir nėra. Kur- 
nekur galinu užtikti “savo vie- 
ros žmogų”... Einamojo mo
mento klausimai jų galvų visai 
nekvaršina. —- Vienužis.

kairiojo sparno, ir balsavo už 
šaukiamfus Rusijos bolševikų ir 
Vokietijos spartakų kongresus 
ir kad tuose kongreąuse daly
vautų Amerikos socialistų parti
jos kairysis sparnas. Taipgi 
per praeitu du susirinkimu LSS. 
7 kp. įstojo 17 naujų narių — 14 
vyrų, ir 3 meters.

Gegužės 18 dieną Socialist 
Party centralinis komitetas su
rengė dideles prakalbas protes
tui prieš neteisingą pasmerki
mą Tom. Mooney ir kitų politi
kos prasižengėlių — drg. E. V. 
Debs etc. Kalbėjo drg. W. D. 
Pattcrson, iš San Francisco, 
Cal., ir Rena Mooney, moteris 
Tom. Mooney. Kalbėtojai labai 
puikiai aiškino apie šių dienų 
atsitikimus — kaip elgiasi kapi
talistai su darbininkų klesos 
žmonėmis ir tt. Čia jau išnešta 
rezoliucija, reikalaujanti gene- 
ralio streiko sekančiose dienose: 
4, 5, 6, 7, ir 8 liepos. Už re
zoliuciją balsavo apie 3,(KM) tūk
stančiai, prieš nesirado.

Taipgi tą pačią dieną [vaka
re] LMPS. 26-ta kuopa surengė 
prakalbas su pamarginimais. 
Kalbėjo drg. M. Duseika apie 
moterų pavergimo priežastis. 
Kalbėtojas atvaizdino gyvais 
žodžiais moterų vargingą gyve
nimą, ir kvietė rašytis prie mo
terų kuopos. Girdi, kiekviena 
moteris privalo prigulėti prie 
LMPS. Susivienijimo. Taipgi 
prisiminė apie streiką Lawren- 
ce, Mass 
išgali paaukotų sušelpimui strei- 
kierių. Surinko $93.50c. auko
tojams širdingai ačiū. Čia pro- 
gresyvės moters veikia sparčiai 
dažnai jos rengia įvairių ir nau
dingų vakarų ir šiaip kitokių 
pramogų. Tai pagirtina.

— Senas Kareivis.

Gegužės 6 dieną čia buvo su
rengta prakalbos. Kalbėjo Tė
vynės redaktorius V. K. Račkau
skas. Kone visa jo kalba buvo 
paėsta aiškinimui “tautiškų 
reikalų.” Daug kalbėjo apie

Po prakalbos leista duoti kal
bėtojui klausimų. Tų klausimų 
buvo labai daug, kiti, tiesą pa
sakius, ir juokingi ir nevietoj 
statomi.

Žmonių buvo neperdaugiau- 
sia.

Gerb. Naujienų Redakcija:
Tamstų dienraštyje, nr. 112 

š. m. tilpo korespondencija iš 
Mihvaukee, Wisc., po kuria pa
sirašo Proletaro Sūnūs.

Kadangi minėtoj korespon
dencijoj P. S. neteisingai bando 
painformuoti dienraščio skaity
tojus, taigi mes, žemiaus pasira
šiusieji norime ir skaitome už 
priedermę persergėti dienraščio 
skaitytojus nuo tų su teisybe 
apsilenkusių “informacijų.”

OVEOMARGARVNE
AHMOVW^»C«>WaMY

•inmm. orHtu cmciM

Grynai Daržovių 
Margarina 

Augščiausios Rūšies
MOTERS pageidauja Nut-ola Margarine kadangi jis užvaduo

ja kiekvieną reikalayimą taip kaip sviestas — ant duonos, 
čielų pupelių, pyragėlių ir keptų bulvių — darant pyragaičius 
gardumynų ir abelniems kepimo reikalams. Vartojamas Nut-ola 
užtikrina didelį sutaupymą ant jūsų sviesto bilų.
Naujai ištobulinta Armour formula pavartota išdirbime Nut-ola 
Margarine užtikrina augščiausj “palaikymą” kokybės taip pat 
kaip ir švelnumo ir naudingo gerumo; taip duodami Nut-ola tą 
patį prižiūrėjimą jus duodate visokį augštos rųšies maistą, jus 
galite naudotis juomi visokiame laike su užsiganėdinimu, sutau- 
pvmu ir pasisekimu.

Vartojami privatiškoms šeimynoms 
pardavėjai aprūpina su kiekvienu 
pakeliu dėžute tyrų daržovių pagra
žintų su nurodymais kaip vartoti.

Užsisakykite svarą Nut-ola šiandien. Da- 
rodykite, kad tai yra verta pačėdumo jū

sų nupirkime. Bukfte tikras sakydami 
“Armour Nut-ola”.

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispe* 

sila.‘nevirinimas pilvelio, nuslabnėjirnas Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensią, visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekui negavau savu sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Hitlerin, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo manu pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visą ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdava* kai i» 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dykuoju, Salutaras mylint u ac- 
radėjistei tr linkiu virtiem savo draugam ir pažįstamiem si 
įtrinkimais patariu nuoširdžai kreipties prr SalutaTNi:

S A L l) T ARAS
CHEMICAL INSTITUTION J Baltrenaa. Frof.

1707 So. Halated St. Telephone Canal 6417 Ghtcago, 111

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 1E dieną! ir nuo 4 iki 8 vai. vak. 

1645 West 47th St. Arti Marshfield Avė. Chicago.

Pirm visko reikia pasakyti, 
kad Proletaro Simus nėra socia
listas. Taip, tai tiesa, kad ne
reikia būti socialistu, kad teisin
gai informavus skaitytojus, bet 
kad P. S. dėl mums nežinomų 
priežasčių yra savo rųšies fana
tikas ir užsispyrėlis, (ir mes jo
jo gailimės), tai galima iš kalno 
spręsti kokias “žinias” jis pra
neša.

Minėtas P. S. jau nesykį davė 
žinių iš musų apielinkės ir tem
pė jas ant savo kurpalio, 'ypač 
kuomet jis bandydavo aprašyt 
LSS. 119 kp. veikimą. Jis musų 
pakviestus kalbėtojus išvadino 
“komikais,” jis visados rasdavo 
“mažai” publikos musų susirin
kimuose ir kitokius galus išras
davo, kad diskreditavus LSS. 
119 kp. Mes vis laukėm “pa- 
provos”, bet galų-gale pritruko 
kantrybės, kuomet musų “ko- 
renpondentas” pradėjo rašyti, 
kad draugijas kas-tai pradėjęs 
“smaugti.” Daugiau negu 
juokinga! Draugijos pas mus 
ypač pastaruoju laiku, taip su
stiprėjo ir gerai gyvuoja, kad 
dar iki šiol nėra taip puikiai gy
vavusios kaip nariais taip ir. »
turtu. Narių tarpe solidarišku-

mas užima pirmą vietą.
Toliaus, jeigu P. S. pradeda 

dėti į svetimženklius žodį drau
gas, tai kodėl nepasako, kas ne
gero — draugijos susirinkime? 
Jeigu jis (P. S.) nurodys tas y- 
patas, kurios nevertos laikyti 
draugijoj ir vadinti draugais, a- 
bejonės nėra, kad draugai pasi
elgs su tuo arba tais žmonėmis 
kaip pridera (P. S. pats prigu
li prie. SLA. ir LDLD. apie ką jis 
bando ir aprašyt). Naujienų 
skaitytojai nieko nepadėtų, jeigu 
ir butų musų tarpe tokių, ku
rie kėsintųsi ant draugijų gyva
sties.

Jeigu P. S. tikrai žino tuos, 
kas “smaugia” mus draugijas, 
tai lai nurodo juos, kitaip mes 
ir dienraščio skaitytojai tokiuo 
palaikysime patį P. S.

Yra viltis, kad LSS. 119-ta 
kuopa išrinks kuopos korespon
dentą, kuris laiks nuo laiko 
praneš teisingas žinias, vietoj 
ką prisidengę slapyvardžiais 
“korespondentai” klaidina žmo
nes.

LSS. 119 kp. valdyba: 
F. Berzanskas, org., 
M. J. Ratush, rašt., 
Joe. Gobartas, ižd.
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Užsisakomoji Kainai

tuomet jų pralaimėjimas gali 
būti tikras ir greitas.

Truc translatton filed with the 
mastei' at Chicago, III. May 28, 1919 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917

Darbininkų jiega.

Franci jos darbininkai labai 
vaizdžiai parodė, kaip didelė jie 

| yra jiega, kada Gegužės Pirmų
jų jie sudėjo rankas ir paliovė 
dirbę. Fabrikai buvo uždaryti. 
Gelžkelių traukiniai sustojo. Pa
ryžiaus 'gatvėmis paliovė švilpę 
vežėjų dūdos ir automobiliai. 
Rytmečiu, kad ir trumpam lai
kui, užgesoWisi žiburini. Otelių 
tarnautojai nuėjo visai dienai i 
pasilsėti. Pasekmes to visuoti
no streiko buvo begalo įdomios.

“The Big Threc” — tie pasau
lio likimo viešpačiai — pėsti tu- 

85 Į rojo eit dirbti. Viršiausieji di-

Metras........................................... 86.00
Pusei meto ................................ 3.50
Trims mėnesiams .............  1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiui .............  75

Chicagoje — per neAlotofvi
Viena kopija >.02
Savaitei ................................   12
Mėnesiui .....................................  50

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
pattu:

Metras...................   85.00
Pusei meto.............................. 8.00
Trims mėnesiams.....................1.65
Dviem mėnesiam ...................  1.25
Vienam mėnesini..........................C _

oXX kS: “0I,ey plonintai išnnksto, balandžio 30

True translatton filed wi h the post- 
niaster at Chicago, III. May 28, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Kapitalistiškas pasaulis geistų

Mat ja veda darbininkų klcsa su
sidėjusi su neužganėdintais sa
vo padėjimu ūkininkais. Darbo 
žmonės, nuskriaustoji ir išnau
dotoji žmonijos dalis ima ten 
tvarkyti šalies, reikalus jmt savo 
įstaigas — tarybas. šitas atsiti
kimas kursto ir kitų šalių darbo 
žmonės rengtis prie tvarkos ne
kalu paėmimo į savo rankas. 
Taip sakant, Rusijos revoliucija

ninku kiršai ir dkiele baime vi- 
jso ipashulįo kapitalistu k lesa i. 
Pastaroji kovoja prieš Rusijos 
revoliucijų šmeižtu, ginklu, pro
vokacija ir visais kitais galimais 
budais. Samozvancai Kolčakai, 
Denikinai, turinti aavo koamn- 
doj kontrrevoliucionierių nedi- 
deles gaujas, pripažįstami RusE 
jos valdininkais ir remiami vi
som pusėm. Mat iš vienos pu
sės pasaulio kapitalistus masina 
Rusijos marketai ir turto šalti
niai; o iš kitos pusės Rusija yra 
stovinčiu prieš akis agitatorium 
už revoliucijas. Ten griuvo caro 
valdžia, griuvo ir Kerenskio val
džia, nors griūtų ir bolševikų 
valdžia, bet visgi reakcijos jie- 
gos jau neims viršaus. Kad jos 
imtų viršų, to geidžia visas bur- 
žuaziškas pasaulis. Jis jas remia 
ir rems, jis metęs viską į šalį im
lų ir kariautų prieš Rusiją tiek, 
kol lik revoliucionieriai nelik
tų išnaikinti ir įgązdinli. Ir iš- 
tikro, Rusijos revoliucija liktų 
nuskandinta kraujuose bent ant 
tūlo laiko, jeigu visose kitose 
šalyse butų ramu — jeigu bur
žuazijai butų duota pilna liuo-

glijos darbininkui savo suvažia
vimuose ir inaas-mitinguose rei-

Rusijos naminius reikalus. Frau 
ctjoj yra tokis pat reikalavimas 
ir valdžia vos beapstidirba su sa
vo darbininkų judėjimu. Kiek 
matosi, Anglijai prisieina turėt 
daug keblumų su savo koloni
jom (pa v., Airija) ir du iš karės 

sugrįžusiais kareiviais, kurie 
reikalauja dbrbo ir ^montiškų 
algų. Nėra reikalo čia diliitoti vi
sų šalių ir kokius keblumus jos 
turi namie su vis labiau prie 

klesinio susi pratinto einančia 
tlarbininkų (klesa, /su nepaten
kintais ūkininkais ir prislėgtais 
kolonistais. Lai tik pradėta lik
tų vesti tikrų karę prieš Rusiją, 
pamatytume, kad neramumas ir 
pasipriešinimas kiltų visose ša
lyse — ir kas ginčys, kad jis ne
priverstų vienų šalį po kitos prie 
lokio stovio, kokis yra Rusijoj.

Kapitalistiškas pasaulis, kaip 
matote, yra pastatytas į keblų 
padėjimų, kurį da komplikuoja

H1 X V 71H N P B, CfilBSĘOriIl,
voti prieš žmonių neižinę. Kp- 
taiis žodžiais — reikia juos ap
šviesti. Kaip dalykai stovi da
bar •— svaiginamųjų gėrimų 
panaikinimas neduos pageidau
jamų pasekmių. Jeigu žmonės 
negalės gerti viešai, jie gdrs 
slaptai, ir daugelyj atsitikimų 
gers dar daugiau.

Bet kam čia ginčytis dclei to, 
kas bus. Žiūrėkime, kas yra 
davar. Pietinės valstijos—jos 
kone visos “sausos”. O kiek 
ten gero, kiek pažangos? Tie 
lietuviai, kuriems toko jNi’buvoti 
tokioj Louisilanoj ir kitose i«c- 
tinėse valstijose, sako, kad jie 
geriau grįžtų į Lietuvą, negu 
gyventų “laisvoj plantadijų 
viešpačių karalystėj”. Žmonės, 
ypač juodveidžiai, ten turi ne
ką daugiau laisvių ir patogu
mų negu kad jie turėjo prieš 
“išganingąją civilę karę.” Pie
tų kaimas, tai didžiausia prie-! 
tarų ir atžagareivumo tvirtovė.

Bet "pietai” skaitosii didžiau
si svaiginamųjų gėrimų priešai. 
Jau nebe nuo šiandie ten yra 
“sausa”*

Vadinas, pravediinas naujų 
“reformų” senų bėdų visai ne
pašalins. Mums, socialistams, 
nėra ko džiaugties tomis refor
momis. — Proletaras.

Lenkų šovinizmo aklumas.

tus, kurie tuos kaltinimus pat
virtins, ir pristatyt liudininku* 
kurie tatai paliudys.

I. — Kad aktyviai nariai taip 
vadinamos Komunistų Lygos su 
lauže Cook apskr. Soc. Partijos 
konstitucijos Art. “I” soc. 7,8 ir 
10; ir; III. valst. Soc. Partijos 
konstitucijos Art. XI, sec. 1.

II. — Kad laikytos geg. 17 ir 
18 Cook apskričio konvencijos 
viršininkai ir tam tikras delega-

| tų ratelis, suorganizuotas specia
liai jų laikyjtame jrtišStfhhįlmc 
geg. 16, taigi prieš pat konvenci
jų, po nr. 1221 Blue Island avė., 
sulaužė Codk apskr. S. P. kons
titucijos Art. 1, sec. 7, 8 ir 10, ir 
III. vals. S' P. konstitucijos Art. 
XI, sec. 1, štai kaip:

(A) Išrinkimu laikinojo įpė-

sa, kas iš to gali kilti. Bet ga
lima drąsiai sakyti, kad parti
jos nariai, kurie tiki į politinę 

[akciją ir socializmą, nepakęs, 
kad partiją pasigautų į jfflvo ran
kas būrys 30-dienių atsivertė
lių, kuriems vadovauja klyka 
nesąžiningų, patįs save vadais 
pasištačinstų elementų, kurie 
geidžia pavartot partiją kam 
tik nori, bet tik ne politiniam 
veikimui ir ne socializmui.

Atstovybė delegatų komitete 
ir delegatų konvencijose visados 
[sulig partijos praktika] reni- 
davos aplanui narių skaičium 
per praėjusius ŠeŠius mėnesius, 
kaip tatai parodydavo skaičius 
pirktų iš apskričio raštinės mo
kesčių ženklelių.

Prieštaraujant šitokiai parti
jos praktikai dabar kuopoms I dinio esamojo apskričio sekre- 
buvo leista siųsti delegatų nuo toriaus vieton, tuo laužant kon- 
tokio narių skaičiaus, kiek jų stihicijos Art. D, sec. 1.
dabar kad yra ir kaip kurios (B) Paskyrimas laikinojo ko- 
kuopos sekretorius sakė, kad jo miteto konferencijos veikimųI dieną, apsirūpino maistu visai 

sekamai dienai ir Gegužės pir-1 kuo|x>j tiek ir tiek narių esą. I referendumui vesti, tuo laužant 
inąją turėjo tenkintis šaltais Nereikalauta nė jokių prirody-j Apskričio konstitucijos Art. H, 
pusryčiais. Darbininkams pa- nių, kad ištikrųjų tiek narių 
liovus dirbti dagi pasaulio liki- Į kuopoj yra ir kad ji turi teisės 
mo viešpačiai pasijuto, kad jie tiek ir tiek delegatų siųsti, 
nėra stipresni kaip kad jų ran
kos, ir ne greitesni, kaip kad jų 
kojos.

Darbininkai turėtų pasimo
kinti šita painoka. Ta pamoka 
jiems parodo, kad pusryčiai to
lygiai reikalingas daiktas diplo
matams, kaip ir angliaka
siams; kad augščiausiojo teismo 
teisėjas sėdi savo’ kėdėj ne il
giau kaip kad paprastoj barzda
skučio kėdėj; kad rūbai, kurinis 
dėvi banko prezidentas, taipjau 
reikalingijam, kaip kad ir pa-! 
prastam lokomotyvo kurinto- 
jui; ir kad žmonės kurie visus 
tuos reikalingus daiktus paga
mina, yra tikrieji viešpačiai, o 
ne tarnai tituluotųjų pasaulio 
valdonų. — Scolt Nearing.

sec. 1.
(C) Sudarymu iš pasilikusių 

konferencijoj delegatų skirtin
gos ir atskiros nuo socialistų 
partijos organizacijos ir reikala
vimu, kad delegatų komitetas 
šitų jų akcijų pripažintų, prie
šingai Apskričio konstitucijos 
Art. I, sec. 8.

(D) Savavalingu konferenci-

Bell System

Paprastai jus atsakote pašaukimų te
lefono kitos ypatos, kuri kuomet ją 
pašaukia atsako telefoną. Kreipki
tės prie įrankio kuomet pirmas esa
te pašauktas, klausykite aki prasi
dės pasikalbėjimas, ir paskui užka
binkite receiverį ant kablio.

Nedėkite receiverio skubiai, kitaip tas, 
kuris šaukia bus suklaidytas.

Nepalikite neužkabinę receiverj visai, 
tokiu budu jūsų linija gali likt sulai
kyta nuo patarnavimo.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Socialistu Partijoje
Dar apie Cook apskričio Soc. 

Partijos konvencijų. — Jų valdę 
“30-dieniai socialistai”. — 
Skundas Valstijos Delega-. 

tų Komitetui.

Oficialis Socialistų Partijos 
organas, Chicago Socialist, pa
švenčia beveik visų puslapį a p-, 
rašymui įvykusios geg. 17 ir 18

jos konvencijos. Otto Branstc- 
tter, organo redaktorius, užrei- 
škia, kad ta konvencija buvus 
begėdiškai “packed by Russian 
branches,” kad elementai, vos 
tik trįsdešimt dienų kaip atvir- 
tę socializman, jau padarę pa 
stangų diktuoti socialistų parti 
jai, laužydami partijos konsti
tuciją ir jos praktikas.

(’hieago Socialist sako:
(’ook apskričio konvencija, 

laikyta geg. 17 ir 18, tai buvo 
bia oriausias atsilikimas Cook 
apskričio socialistų partijos is
torijoj. Konvencija buvo begė
diškiausiu budu pripakuota ne- 
tiesotu, konstitucijai priešta
raujančiu budu sugabentais ru
sų ukrainiečių ir lietuvių kuopų 
delegatais po direktiva Aleksan
dro Stoklickio, S. A. Koppna- 
glio, I. E. Fergusono ir Wm. 
Bross Lloydo.

Dagi senųjų partijų suktų po
litikierių mitingai, nė Am. Dar
bo Federacijos konvencijos, nė 
jokie kiti įvairių rųšių susirin
kimai niekados ir niekur turbūt 
nuregėjo tokios Ysteam-roller” 
taktikos. Niekur dar mažuma 
nebuvo taip biauriai patrempta 
ir teisių atimta iki paskutinio 
krislelio, kaip čia

Cook aj>skričio 
komitetas, todėl, 
posėdį utarninko
20) Ir padavė valstijos dek'gatų 
komitetui skundą ant rusų kuo
pų ir delegatų komiteto.

Ta klyka, kuri pripąkavo

kad buvo.
Pildomasis 

laike speciali 
vakare (geg.

Runų kuopos pristatė daugiau 
kaip 200 delegatų, kuomet jos 
turėjo teisės siųsti tik 37. Uk
rainiečiai nemokėjo nė jokių 
mokesčių nuo gegužės 1918 me
tų (tuomet jie buvo piPkę 145 
ženklelius — pirmą kartą be
giu keturių menesių) iki kovo, jos pirmininko parielgimu, re- 
1919. Per dešimtįmėnesių ne- minmu organizuoto konferunci- 
mokeję mokyčių, šįmet kovo jai kontroliuoti ratelio, leidžiant 
mėnesyj jie nusipirko 320 ženk- balsuoti įnešimus antru ir tre- 
lelių, kad referendumo balsavi- čiu kartu po to, kaip tie įneši
mais galėjus balsuot už “kairį- niai jau buvo nubalsuoti prie-, 
jiį sparną.” Sulig partijos tai- šingai to ratdlio norams; tam 

[syklėhiis ukrainiečių kuopos tu-1 jie visad turėjo priekabės, kad 
rojo teisės atsiųsti penkis dėle-{buk delegatai nesupratę, x»ž ką 
galus, bet jių atsiuntė penkioli- jie balsavę. 0 tai laužymas 
ką ar-daugiau. Apskr. konstitucijos Art. I, sec.

Konvencija buvo netiesotai, 7« 
konstitucijai nusidedant, be jo- (B) Balsuojant, minėta orga- 
kios gėdos pripakuota rusų, uk- nizuota grupė vartojo tam tikrų 
rainiečių ir lietuvių federacijų | ženklų, kuriais rodė saviesiems, 
(Sąjungų) delegatais. Pen- 
kiosdedešimt rusų delegatų sa-i 
vo knygų tėse-tetUfėjo f ik po vie
ną mokesčių ženklelių {lipdytą, 
o didelė didžiuma jų turėjo ma
žiau kaip po penkis ženklelius, i

Turėdami tčkį “solid block” 
netiesotų delegatų, kraštutinieji 
“kairieji”’ priėmė kaipo pilna
teisį delegatą John Ballą, iš Det
roito, kurs visai nėra Cook ap
skričio lokalo narys, ir kurs iki 
keleto dienų prieš konvenciją 
savo nariojuiygutėj neturėjo nė 
vieno ženklelio nuo pat gruod
žio menesio 1917 metų. Jie taip
jau pripažino brolišku delegatu 
kitą detroitiškį, Dennis Batt’ą, 
kurs nuolatos ėmė balso kon
vencijoj ir aktyviai dalyvavo jos 
kontroliavime, n

Tuo budu užvaldę konvenciją 
kraštutinieji šeimininkavo kaip 
tinkami, pervarydami savo su
manymus vieną paskui kitą, ne-d 
paisydami jokių protestų iš ša
lies mažumos, jų kalbėtojus už
rėkdami, pašiepdami ir kolioda- 
mi. Kraštutiniųjų susigabentie- 
ji “delegatai” balsavo pagal sa
vo lyderių komandą...

Dalykų padėjimas buvo nebe
pakenčiamas, ir to pasekmė bu
vo tokia, kad protestuojantįs 
prieš tokią savavalių delegatai 
apleido konvenciją.

Kaip jau minėta Cook apskri
čio socialistų partijos egzekuli- 
vis komitetas sušaukė specialį 
savo posėdį ir įnešė skundą val
stijos delegatų komitetui.

Kad visi tie, kurie stato savo 
tautų, gerų ar blogų, augščiau už 
visas kitas tautas tik, dėlto kad 
tai yra jų tatfta, yra ne tik be 
teisybės ir gėdos, bet dar ir juo
kingi, tai tas yra suprantama. 
Bet nesuprantama yra jų piktu
mas ant tų, kurie nepagiriu jų 
blogų priešvisuomeninių darbų 
ir protestuoja prieš juos, kada 
tie darbai pasirodo nepakenčia-

Dr A. Montvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshall Fieid Annex, 18 flioras, Suite 1627
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 8o. Halsted St. Phone Cinai 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas West 6126

Skundas Illinois Valstijos 
Socialistų Partijos De

legatų Komitetui.

Cook Apskričio Soc. Partijos 
PTgzckutivis Komitetas šiuo pa
duoda sekamų kafltinimų ir rei
kalauja, kad H|inois Valstijos 
Soc. Partijos Delegatų Komite
tas tų kaltinimų išklausytų ir 
urnai savo nuosprendį duotų.

Mes prisirengę pristatyt, jei
Eiti prieš Rusijos revoliuciją ne
gerai ir neiti blogai, bet visgi jei
gu jie apskelbtų atvirą karę jai, konvenciją, turės atsakyti už vi- komitetas reikalaus, visus frtk-

kada 
kon-

kad

kada balsuoti “Yes”, o 
‘*No”, tuo laužant Apskr. 
stitucijos ArtUi, sec., 7.

III. — Mes užreiškiame, I 9
Cook Apskr. lokalo delegatų 
komitetas, kaip jis dabar sutai
sytas, yra, pagal Cook apskri
čio Soc. Partijos konstitucijos 
Art. C, sec. 1, §2, netiesotai su
taisytas, o lodei negali funkcio- 
nuot kaipo valdomasis Cook ap
skričio lokalo kūnas.

IV — Mes reikalaujame, kad 
paduoti čia skundai butu išklau
syti ir kol jie bus ištardyti, kad 
Cook apskričio lokalo pildoma- 
sai komitetas butų valstijos or
ganizacijos , ‘pripažintas. — 
Andre,w Lafin, Cook apskr. lo
kalo sekretorius.

Priimta specialiame Cook 
apskr. Egzekutivio Komiteto 
posėdyj, geg. 20.

Skaitytoju Balsai
į, , .. .X-.

\ Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Retlakcija neatsako.]

Socialistai ir ‘prohibicija.

'Suvienytosios Valstijos žada 
likti ‘‘sausomis”. Tūli socialis
tai šituo la/bsai džiaugiasi, tūli 
į tą naująją “reformą” žiuri su 
nepasitikėjimu. Pirmieji tvir-

šioj šalyj atsiras daugiau dir
vos dėl pažangaus judėjimo”. 
Antrieji gi sako, kad panaikini
mas svaiginamųjų gėrimų da
lykų stovio visai neatmainys. 
Jeigu visuomenės pažanga pri
klausytų lik nuo svaiginamųjų 
gėrimų, tai jų arba visai nebū
tų arba — priešingai.

siems. Nors svaiginamieji gė- 
riiiiai, kaipo tokie, yra blėdin- 
gi, bet jų pašalinimas dabarti- 
(nio blogo visiškai nepataisys. 
•Pirma negu kovojus prieš svai
ginamuosius gėrimus reikia ko- testuoti; kad vilniškių zionistų žydų.

Tokiais žmonėmis yra lenkai 
‘tautininkai: liberalai inteligen
tai, kunigai ir jų akli pasekėjai, 
— kaimiečiai ir darbininkai.

, < • ‘ I I *• t r i

ipas juos šovinizmas yra toks 
aiškus ir toks nedoras, kad jį 

‘kiekvienas palhato ir juomi pa-

Paskutiniu laiku šitas lenkų 
šovinizmas gavo progų pasirody 
ti visu savo nuogumu, atėjus ži- 
nioms nuo zionistų iš Vilniaus 
apie lenkų išmušimų tenai žydų 
ir pasekmėje to įvyko žydų pro
testai New Yorke ir Chicagoje 
prieš žydų mušimus Lenkijoje, 
Rumunijoje ir kitur.

šitie protestai nebuvo jokiu 
nudavimu. Chicagoje visos žy
dųdirbtuvės protesto dienoj bu
vo uždarytos; visi vaikai sulai
kyti nuo mokyklos ir taipgi di- 
džiumja žydų sankrovų buvo už
daryta. Visi žmonės, darbinin
kai, biznieriai, rabinai, inteli
gentai ir Chicagos universiteto 
žydų jaunuomenė didele paro
da per 30 ar 40 blokų, nuo 
kampo Robey ir 12 gatvių nu- 
maršavo į Auditorijos teatrų ir 
du kartu pripildę didžiulę sve
tainę protestuojančiais, parodė 
rezoliucijomis ir aukomis tikrų 
užuojautą savo nužudytiems 
broliams.

Bet lenkų tautininkų organas, 
“Dziennik Związkoftvy” apra
šydamas tą graudų ir iškilmin
gų " protestų, pavadino jį 
“szopka žydowska;” susirin
kusius ten žmones jis va
dina “kilka tysięcy pejsatych 
zasmarkanych žydovv, žydovvek 
i žydžių tek” (keli tūkstančiai 
peisotų, apsisnarglėjusių žydų, 
žydžių ir žydžiukų,) “motloch 
žydowski” (‘‘žydų gauja); 
“przesiniardlych ezosnkiem, ce- 
bulų, patriotow” (česnakais ir 
cibuliais pasmirdusių patriotų.)

Savo tų šmeižimų pradžion jis 
deda: “Žydki potrzebowa1i so- 
bie ‘protestosvac’??? (žydpalai- 
kiams įsinorėjo ‘ protestuoti’).
Šituomi jam norėtųsi pasakyti, rašymas žydų 
kad žydai neturėjo pamato pro- paprastas gal

pranešimas apie mušimą žydų 
Vilniuje yra tik pasaka; kad 
“Polacy to narod za uczciwy i 
honorowy^ aby plamil swoje-rę- 
ce pogromai!^ žyddw” (lenkai 
perdaug teisinga ir 'save pager
bianti 'tauta, kad galėtų teršti 
savo rankas mušimu žydų).

‘Šitą sakydamas jis užmiršta, 
kad kiek laiko' tam atgal šitas 
pats laikraštis, beteisindamas 
lenkus už jų išgalabinimą 1000 
žydų Lvove buvo priverstas pa
sakyti, jog tai buvo ne prasima
nymas, bet tikra tiesa. Ir jis 
nesijaučia, kaip jis pats patvirti
na tuos darbus, prieš kuriuos' 
žydai protestuoja1, sakydamas: 
“Togo wam ^Polska nic zapom- 
ni i kiedy nadejdzie odpowied- 
nia chwila, naležycie się z wa- 
mi obliezy” (to Lenkija neuž
mirš jum|s dr kada ateis patogi 
valanda, kaip reikiant pasiskai- 
tis su jumis). v

Toliaus jis paaiškina, kad tas 
Lenkijos atsimokėjimas busiąs 
ne pogromais, “ale będziccie 
traktowani jako zdrajcy i nie- 
gotlni obywdtelstwa Polski” 
(bet busite laikomi kaipo išda
vikai ir neverti Lenkijos pilie
tybės) .
Taigi Dz. Związkowy neturėda
mas drąsos pagerti žydų muši
mus Lenkijoje, turi begėdišką 
drąsą užginti tuos atsitikimus, 
kaipo neva neprideramus leiikų 
žmonių kiltumui ir, užginda
mas juos, grūmoja Lenkijos žy
dam^ atėmimu jiems pilietinių 
teisių, uždėjimu ant jų aršiau
siai neapkenčiamos išdavikų dė
mės už tai, kad jo nuomone* 
“wy chcecie podli propagandis- 
ci —• ograbič naszą Ojczyznę — 
i zaszkodzič nam krzykami do 
Ameryki i Aliantbw.” (jus no
rite, nelemtieji propagandistai 
apiplėšti musų tėvynę — ir pa
kenkti mums, rėkaudami į a- 
merikiečius ir talkininkus).

Kaip matome, pas jį nėra 
nei priparodyn(ų sumušimui 
jam nepageidaujamų tvirtini
mų; nei pamato jo priekaištams, 
kuriuos jis daro žydams; nei lo
gikos, nei gėdos. Jo visas ap- 

“szopkos” yra 
uis koliojimas

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalas, kaip kriminaUUtuote 
taip ir civilitkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierių.
Namų Ofisas:

Sni i. Hiintd it.
Ant trečių lubų

Tai. Drovar 1910

M i esto Ofisas:
<117 N. tartonitt. 

IIILtMdty BMg.
Tai. Central 4411
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NETIKĖJO APGARSINIMAMS, K (L 
R1UOS JIS SKAITĖ LAIKRAŠČIUOS

Keistas atsitikimas su žmogų 
iš Ohio.

Pas Sinith iš Carrihgton iki nese
nai buvo pesimistu. Paterituotų vai
stu apgarsinimai, kaip ir visoke ap
garsinimai abelnai buvo, jo nuomo
ne, visai neverti skaitymo. Supran
tama, jis taip manė ir apie gydyto
jus ir štai kodėl jis kentėjo pereitą 
metą nuo pilvo keblumų ir vidurių 
užkietėjimo.
Tečiaus pagalios ponui Sinith nusi
bodo nuolatinis nederamas su ja np 
siejimas iš pusės p. Sinith kuris bu
vo nuolatos piktas. Natūraliai ne
ramus — tankiai kentė nuo bemie
gės, jis pridarydavo daugiau vargo, 
negu buvo tikimasi iš jo. Sinith 
kaiminė atkreipė p-njos Smilh afy- 
dij į LAXCAIUN apgarsinimą vietos 
laikraščiuose. P-nia Smiltį nutarė 
išbandyti jį. Užsisakė dėžulę. Ga- 
’.o ją grištamaja k rasa. Tc ėinns ji 
tada susidūrė su nauja kliūtimi apie 
kuruj nemąstyta pirmiau. P.nas 
Siuilh grieštai atsilakė ir manyti 
apie (įmimą “tų š'amšių’’. Gabaus 
poniai Sniitli pasiseko įtikrinti ji pa
imt! plytele po putų. Suprantama, 
tas nepagelbėjo p. Santh, priešingai, 
jis jaiaėsi dar blogtau negu pirma. 
Tečiaui nežiūrint p. Sinith rugojimu, 
p uta Smilh pittėn ijo. ’knll neberei- 
kėjr. i Sinithą ragiidi priiiiiti antrą 
ar tiečią plytelę. Atkaklaus (pobū
džio, suprantama, jis nenorėjo pri
silažinti, kad Laxcarin jam pagel
bsti Taip pagalios po trisdeš-mts 
dienų gydymos jis prisipažino.p-niai 
Sna'lh kad jis pats užsisakė šešias 
dėžults Laxcarino • - ir dskigimi to 
— .iam nebereikia daugiau jau imli, 
nors jis dar nesuvartojo visų vais. 

I tų. .Jo pilvas dirba gerai — taipgi jo 
'žarnos veikia puikiausiai.

Tad štai — yra apgarsinimai ir 
Apgarsinimai, kaip yra žmonės ir 
žmones, Jei jus esate pesimistas, te
gul jūsų pati užsako dėžutę Laxca- 
rino, jeigu ne — tai patįs užsisakyki
te šiąptlien. Nėra didesnio vargo, 
kaip pilvo keblumai ar užkietėjimai 
vidurių.
dar pagreitina senatvę.
k.,,v< m.., ivi.mnc mum
parodyti, kad yra apgarsinimų, ku
riais jus galite turėti ir tikėti.

— Laxcarin Products Co.
.1-------

(Apgarsinimas)

Nėra didesnio vargo

Tai nėra vien vargu, bet
_ *’ 1 .. Užsisaky

kite dėžutę Laxcarino, leiskite mum

riais jus galite turėti ir tikėti.
— Laxcarin Products Co.

Dept L-2, Pittsburgh, Pa.

zkowo yra susispietę geriausios

spėkos, tai'šito laikraščio išreiš
kiamos mintįs yra augščiausiu 
laipsniu lenkų tautininkų min
ties. O jei toji mintis yra tokia 
žema augštesniuose lenkų tauti
ninkų si neganiuose, tai žemes
niuose ji turi būti dar žemesnė.
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LAIME IR SVEIKATA.
Tai du neatskiriamu dalyku. 

Ir geni sveikata tegali būti prie 
gero nervų sistemos stovio.

Tūkstančiai žmonių serga 
nerviškumu, nes jų nervai su
griuvo ir nusilpnėjo. Nerviš
kas žmogus greit susierzina ir 
griaužtas! dėl visokių mažmo
žių. Jam niekas napatinka ir 
jam nulosi lyg visi aplink jį yra 
susitarę by tik viską jam pada
ryti ant keršto.
l Nerviškas žmogus pats ken

čia ir priverčia kentėti Ir savo 
artimus, o savo užsidegimais jis 
atstumia nuo savęs savo priete- 
Hus ir pažįstamus.

Kad nuraminti nervus ir at
vesti į gerą sveikatos stovį, tai 
vartokite garsų nervų stiprinto
ją Pnrtoglorą. •

Didele bonka kainuoju 
$1.00. Galima gauti iš

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., 

New York, N. Y. Dept.
Turintieji pilvo negales turi

vartoti Partolos kendes. Jų dč- >ir 11, 
žutč kainuoja $1.00.

Lietuvių Rateliuose.

tik

BRIDGEPORT
Tautininkų prakalbos.

Praeitą ketvergi} Mildos sve
tainėje buvo surengta prakalbos. 
Bengė vietos tautininkai tikslu 
paagituot už savo seimą, kuris 
įvyksiąs sekamą mėnesį. Pir
mas kalbėjo l)r. Graičiunas. 
Daugiausia aiškino apie imituo
tąjį “laisvės varpą” — kiek jisai 
lietuvių tautai naudingas, kiek 
reiškiąs ir tt. Čia jau vienas 
klausytojų kalbėtojui teikėsi nu
rodyti, būtent: kokį užrašą pa
dėti ant naujojo “laisvės varpo”, 
o tai “visų šalių darbininkai, 
vienykitės I” Žmonės-klausytojai 
sumanymui labai pirtarė triukš
mingu plojimu.

Antras kalbėjo p. C. Kasputis. 
Tas labai gyrėsi Vilniumi, kuria
me tėra visai nežymus būrelis 
lietuvių ir kurį dabar laiko užė
mę lenkai. Toliau nurodinėjo į 
lenkų rengiamas žydų skerdynes 

Čia vienus teikėsi įspraust
pastalių ir kalbėtojas paprašė 

( G. 6). pirmininko, kad neduotų kelti

klausimų netaiku. Tada tas pats 
asmuo kreipės į pirmininką: — 
Ar po prakaltais leisite paduot 
klausimų žodžiu? — Ne ne! — 
atsako pirmininkas. Tada klau
sėjas atsistoja ir eina durų link, 
o kartu ir publika. Svetainėje 
beliko vos dvidešimts asmenų.

Buvo pasirodęs ir trečias kal
bėtojas, bet kad jo nieks nebesi
klausė, tai greitai turėjo užbai
gti savo kalbą.

Prakalbos užbaigta Lietuvos 
himnu. Jį bedainuojant ir pas
tarieji klausytojai “kraustosi” 
durų link... “Ant pat galo” vie-

kad tai vytis] Kaspučiui įteikė 
klausimą ajyje seimą. Po to 
Kasputis perskaito tą tautinin
kų laikraščio numerį, kur agi
tuojama už seimą ir išvadina iš- 

kur ne- 
Tuo

ganiomis visus tuos, 
pritaria tani jų seimui, 
prakalbos užsibaigia.

Visa tečiaus rodo, kad musų 
tautininkai nebeturi įtekmės net 
tekino jiems svarbiu momentu. 
Kas bus toliau? —Gvaizdikas.

PRAKALBOS
Seimininkų konferencija.

Praeitos pelnyčius vakarą vie
tos tautininkai laike konferenci
ją p. Woodinano svetainėje tiks
lu pasitarti apie busimą “Ameri-

Be kita buvo pakelta klausi-

AŠARA čia ir be abejo jus greitai važiuosite 
toli į laukus dėl linksmaus pasivažinėjimo. 
Nesusigadykite malonaus pasi važinė j itno su 

tire’u keblumu. Leiskite musų expertams perekza- 
minuotl jūsų tiręs ir sutėikti jums patarimą. Mes 
užlaikome pilną sandėlį visokio darbo tire’ų ir dūdų.
'‘Vienintelė Lietuvių Tire Korporacija Chicagoje’

. w.....

Atdara naktimis ir nedėliomis-

Triangle Tread
Tires

Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

parūpinti pfrklyba iš musų 
naujos, modemiškos ir sani
tariškos pieninės. Su musų 
tirštu, riebiu

Rūgščios Smetonos 
Produktai

savo akis

NeužsitikCkit tavo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavčiui, ne* jie su
teiks jus akini* tik daugiau blogo.

Aš turiu 16 metu patyrimų ir 
!;allu ištirt jūsų akla ir pririnkti 
urna akinius tikrai. Darbų at
teku belaukiant, užtikrintai

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mea tai Jums pasakysima.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

IMI So. Ashland Ava., Chieaga, 
Kampas 18-tos gatvBs 

>-ėio* lubos, viri Platl’o aptiekta 
T&nykits | mano parašų 

Valandos nuo B-toa vai. ryta Ui 
I vai. vakaro. Nedalioje nno • 
vaL ryto iki 12 valandai dienų.

Su arba be sviesto riebumų, už 
labai pigias kainas. Padaryta 

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
Icfonuokite.

Lawndale 255
GUD FUD DAIRY PRODUCT 

CO 
2721 W. 12th St Chicago.

Rengia
L. S. S. 22 kuopa,

Seredoje, Gegužio 28, 1919
M. Meldažio Svetainėje

2212 W. 23 Place.
Pradžia 8 valandų vakare įžanga padengimui lėšų 10c.

Kalbės drg. KUKUTIS ir drg. J.V. STILSONAS.
Visus kviečiame atsilankyti į šias prakalbas ir išgirsti ką nors naujo, 

nes šios prakalbos bus svarbesnės negu kada nors buvo pirmiau.
Atsilankiusieji busit užganėdinti. Kviečia visus L. S. S. 22 KP.

Pakeleivingų užeiga
Noriu pranešti visuomenei jog aš atidarau Lietu

višką Hotelį ant Bridgepor.tp, išduodu.,ruimui ant. 
gerų išlygų ai* ant dienos arba savaitės* Kas atvy
kęs iš kitos valstijos arba miesto gali gauti kambarį.

Atsišaukite po No.
936 W. 33rd, St., Phone Yards 2570. Chicago.

Hoffman Mokykla

į st irną žydus. Klausimo suma
nytojas, matoma, vadovavęs lik 
biznio išrokavimais. Girdi, jei
gu dalyvaus žydai, bus geriau: 
jie geriau susipažinę su daly
kais; jie sugėbį prieiti “net ir 
prie stambiausių koresponden
tų” ir tt. Be žydų išeis nekas. 
Bet sekamasai kalbėtojas, kad ir 
pritardamas “tam geram suma
nymui”, vis dėlto parodė didelio 
susirūpinimo. Esą, “bet žydai 
turės kalbėti lietuviškai!” Tas 
Jausimas tečiaus liko neišrištas, 
nes pirmininkas ant jo uždėjo 
savo “vetb’* užreikšdamas, kad 
“čia gana apie tokius dalykus 
calbėtį”... Girdi, negalinta ap
silenkti su komisija, — ji žinos 
<ą daryti. Beto, ji turinti išduo- 
i raportą. Bet to raporto kaip- 

ir nebuvo. Po to dar pakviesta 
p. Šimkų paaiškinti apie dalykų 
stovį. Pastarasis praneša, kad 
HP-ią chorui, kalbėtojų, muzi
kos, didelis didelis varpas ir prie

give that comfort- i 
able feeling — a 
feeling that you \ 
control your car. 
The tractive area

. on the GORDON GRE Y 
TIRE hblds approxi- 
mately 42 angles.
A trial pro ves that these 
triangles hold.
The Gordon Tire is guaranteed 5000 miles 

(30X3)6000). Excess mileages reported show tire 
-imiininn.i-in.__ cnsts of “a-mill-and-a-half-a-milc”.

y“>Kr Toueh as 
Rhinoceros Hide ”

SOUTHWEST TIRE COMPANY, Ine. 
2040 W. 35th St., 3475-77 Archer Avė. 

Tel. McKinlcy 149.
•’lg,___________________________________

Vulkanizavyinas — Papildymas — Baterijos.

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali
mai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą- Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių melų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ii’ prityrę.

1537 Norlh Robey Street Arti Milwaukee Avenue
_________________ • K ________________

Tiro susirinkimas kaipir užsi
baigė. Beje, vienas dar buvo už 
si manęs, kad butų padaryta 
Smetonos pikčerius ir iškeltas 
tinkamoj vietoj, bet kad p. Šim
kus užprotestavo, tai sumany
mas sumanymu ir liko.

LOTAI TIKTAI $200.00
PARSIDUODA, lotai 30 X 126 pėdui, netoli Cranc Co. ant lengvo 

išmokėjimo, $20 dabar įmokėti, o paskui 5 dolerius ant mėnesio ir 
Čielus metus be jokių nuošimčių. Lotai labai gražioj vietoj, kur jau 
daug lietuvių gyvena, todėl ir tamsta pasiskubink įsigyti lotų, kol 
dar yra taip pigus, kur galėsi sau karvę laikyti ir paukščių visokių 
daržovių užsiauginti. Taipgi mes statome namus, koki lik savinin
kas pareikalaus ant lengvo išmokėjimo, galima su 35 minutėmis 
į didmiestį nuvažiuoti, ofisas atdaras visų dienų ntdėldieniais ir 
kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6:30 vai. vakare.

WM. D. MURDOCK & CO.
4980 Archer Avc. ir Crawford (40th) Avė.

J. N. ZEWĖRT, Mgr.
Kas šitų apgarsinimų atsineš su savim gaus $10.00 pigiau.

VENERlšKU LIGŲUF. r KCjlNvri specialistas
R(N)in 1210 Republic Bidg.

209 So. State Street Chicago.
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pagal su

tarties.
Phone Harrison 7536

South Side ofisas
West 47lh St., Chicago.

( Aptiekoje)
Vai.: 4 po pietų iki 8 vai. vakare. 

Pilone Boulevard 344.

1616

Prapuolė vaikas.
Gegužės 23 dienų nežinia, kur 

nušapo keturiolikos metų vai
kas L. Sudromskutis, gyvenęs

DR. DONOHOE, Specialistas

Svarbi Pastaba
kad tų dienų iš ryto jisai išėjęs 
mokyklon, bet iš jos jau nebesu- 
grįžęs. Tėvai labai susirūpinę 
jojo likimu.

— Gvaizdikas.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražu $200.00 vertis 
Phonografų, pusIJiktisj sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė alata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
letz augštos klcsos 

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainų 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietų.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotų 10 metų 
ir yartotą tik 8 savai- 

parduosime už $325.les, kurį mes
JEI GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNČIAME Už DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
\tdara nm) 9 ryto iki 9 vai. Nedė

liotais nno 10 iki 4

Ofiso Tel. Yards 2544
Residcn. Tel. Boulevard 5602

John W. SarpaliuSjM.D,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos 
10:30 ryta iki 12 dienų;

2 i>o pietų iki 4 vai.;
7 iki 9 vai. vakare.

Nedaliomis nepaimama

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Ofiso valandos: Kiekvienas vaka
ras, Subatomis po pietų ir Ncdė- 

Jiomis nuo 10 iki 6.

Dr. Joseph Ziff 
AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai.

3149 So. Morgan St., ( hieago.
Antros augštas

Dr. Glaser’io Ofisas.
Telefonas Boulevard 4790

Di. A. R. Blumenthal I

AKI 
Akis

uiALISTAf 
nuoja Dykai 
Gyvenimas yra 

i lašėtas, kada pra 
nyksta regėjimą.

7 Mm vartotam 
f pagerintų Oph- 
j thalmometer. Y- 

fstinga doma at- 
reipiama i val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki t vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 

Telephone Yard* 4117 
Boulevard 6417.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 18 me

tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aitrius ir chroniškas liftas, vy- 
ių, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X Ray ir kitokius elektros prieš 
takus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. I8tb 
St. netoii Fwk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
A~8 vakarais. Telephcne Ganai SllOi, 
GYVENIMAS: M12 S. Hakted Street

VALANDAS: 3 £ epio. tiktai.

-,rMTT""" “ HT*— . •— -

Tclephonj Varią, 5032 |

Dr H. Stupnlsld
3ibi? S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: !Juę 8 iki 11 ryto 
ir n v.c h iki 8 vakare

Dr. D. J. BAGOCIUS į 
Liet o vi* Gydytoja* ir 

Chirurgą*
Ofisas 10900 So. Michigan Avu.

Rezidencija 10731 S. Michigan I
Avė., Roseland, 111.

Telefonas tas pats rezidencijai B 
Ir ofisui: Pullman 341 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 4 I 
6 iki 9 vakare.

DAKTARAS W. M. LAWH0N
(ŽYMUS SPECIALISTAS

Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise
35 S. Dearborn St. (Kampas Monroe) Kambarys 367

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučiu 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašaliyta ir daugelyje tesitikinių lš- 
A gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

J tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 

; rodymas mano gabumo.
atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu.
Pritakau akinius teisingai.

• Pasitarimas nemokamas.

W, M. LAWHON, M. D.
Kambarys 307.

VALANDOS 9 iki 8 
NedCliomis 10 iki L

35 So. Dearborn St.
(Kcnpas Monroe) .

Moterų vakarėlis.
Praeitos subatos vakarų Mil

dos svetainėje LMPS. 9-ta kuo
pa surengė draugiškų vakarėlį 
tikslu, kaip pirmininkė aiškino, 
susipažinti su naujomis tik-kų į- 
stojtįsiomis kuopon draugėmis. 
Vis dėlto, tos naujos nares nie
kuo nebuvo pažymėtos ir lodei 
negalima buvo sužinoti kiek jų 
yra ir kid< jų pribuvo į vakarų. 
Kaip naujų taip ir senųjų narių, 
be rengimo komisijos, mažai te
buvo.

Didesnę dalį progiamo išpildė 
vaikai — Grušitikai. 
solo, trio ir triubijo 
Paskui N. Stilsonienė

Dainavo 
kornetu, 
trumpai

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų Ir Stogama Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvidaus, po $1.40 ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

Nea-«<n> 8. SL, CMrtf., UI.

dėjimą. Pagalios perstatė kal
bėti senelę Žemaitę. Ji pasiten
kino papasakojimu tūlos pasa
kaitės “kodėl kunigai neturi pa
čios.” Apie musų frakcinius vai
dus, apie bolševizmą ir kitus iz-

Vėliausios Europiejiškos ir kitos 
metodos.

Jei jus turite kokią vidurių ligą, kepenų, 
kraujo arba žarnų; spuogus ant skuros. se
nas žaizdas, nustojimą STIPRUMO arba a- 
petito, kokį gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokią užsi.senėjusią ligą, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

Duodu patarimus ir isegzaminuoju.
c. T. DONOHOE, M. D.

36 Wset Randolph St., kampas Dearborn. 
Valandos: » ryto iki 8 vai. vakare. Ncdėlio- 

inis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

mus ji nė neprisiminė. Užbai
giant p-lc Čcplinskaitė dar pade
klamavo — pagarbino Rusiją ir 
po to prasidėjo šokiai-žaismės, 
kurie tęsės iki dvyliktos valan
dos naktį. Vieni draugiškai pa
sišnekučiavę, o kiti pažaidę pa
sišokę po dvyliktos išsiskirstė 
kas sau. — Progresistė.

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė.

VuL 9—11 a. m. 5—6 p. m.
Nedaliomis 10—12 a. m.

Phone Drovcr 7042 
Cicero offlce 

4847 W. 14th SL
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut 

Phone Cicero 5961
Rezidencija 3336 W. 66th St.

Phone Prospect 8585—---- --------

KENSINGTON.
Pramogų vakarėlis.

Praeitų kelvergų, gegužės 21, 
J. Stančiko ;svętainėje buvo su
rengta smagus pramogų vakarė
lis. Rengė Liet. Scenos Mylėto
jų Ratelis iš Roselando. Vaka
rėlis surengta • tikslu užbaigti 
pavasarinį sezoną ir praleisti va- 
landą-kitų liuoso laiko draugiš- 

i.

konis pašnekoms ir žaismėms. 
Kadangi rateliečiai turi nemaža 
gabių ir darbščių drtuigų-rėmč- 
jų, tai ir jie nepamiršta pakvie-

Buvo suruošta trumpas, bet y- 
tin vykęs programėlis. Paskui 
pakviesta susirinkusius prie sta
lo - pasistipririti. Po tam sekė

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

/—■■■........... ...........
Telephone Pūliniai! 452.
Dr.M.D. YAMPOLSKY
Pasitarimo valandos 10 iki 12 
2 iki 5 ir 6:30 iki 8 vakare. 
10821 So. Michigan Avė.

BOSELAND-CHICAGO, 1LL.

Telephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9 -12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago. III

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metid 
Gyvenimas Ir OH«a* 

t D* 8. Morgan SL, kert* 1)1 art, 
Chicago, III 

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyrišku 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS?

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare, Ne-

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, verti nuo 
$30 iki $50 dabar parsiduoda po 
$15 $35 siutai ir overkotai, nuo 
$$15 ir 25 dolerius

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių,

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
ti) overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 i-i 
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien, nedaliomis Ir va
karais

S. GOHDON
1415 So HaImIU St

Rez. 933 S Ashland Blvd, Chicago 
Telephone Hayniarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St. Chicago 
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų

Telephoue Yard* 6634.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandoo amu 8 Iki 13 
|š ryto Ir nuo 7 iki 9 vaL vak. 
>325 8o. Halated SL. Chieagu.

Dr, Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgą*, AkuAvrtr 
1920 So. Raktui St, Chieagu. 
Kalba lietuviškai, latviškai įg 

ruaiškai.
Valandos: 10-12 ryta; M va
karu lel Ganai 4MY.

Akušerijos ko- 
; ilgai praktika

vusi Pcnnsy Ivanijos 
hospitalčao i* 1'a sėk
mingai patarnauji, 

prie gimdymo. Duodu 
rodų visokiose ligose 
noterima ir mergi
noms.
3113 So Ilataled Str 

(Ant antrų 
Chicago

legijų

Chicago, 111 lNuo 6 iki 9 ryte irJ vilt vak

IMPERFECT IN ORIGINAL



ygpjiByeB, Sereda, Gegužės 28 d., 1919

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

šokiai ir įvairios žaismės, kurios 
tęsėsi iki vėlos nakties. Gi prieš 
išsiskirstant ilg. Br. Liudkevičia 
nufotografavo ratelirčius ir sve
čius.

Skirslanties draugai širdingai 
spaudė vieni kitiems rankas tar
dami: “iki sekamo rudens!“

Aplamai, vakarėlis darė labai 
gerą įspūdį. Valio, rateliečiai!

— Ten Buvęs.

BRIGHTON PARK
Vis už “Lietuvos laisvę!”

Andais vietos tautininkai čia 
[Liberty svetainėj] surengė 
prakalbas tikslu išaiškinti delko 
yra šaukiamas “Amerikos lietu
vių seimas.“ Vienas kalbėtojas 
mirtie, jogei “seimas yra šau
kiamas tuoju tikslu, idant atga
vus Lietuvai laisvę.” Girdi, bu
vo laikai, kada lietuviai buvo pa
vergti ponų ir kunigų, jie vilko 
sunkų baudžiavos jungą ir ken
tėjo nuo savo ponų. Dabar Lie
tuva pergyvena kitokių nelai
mių. Bet dabar lietuviai jau ne
tyli; jie reikalauja laisvės, ge
resnio ir žmoniškesnio gyveni- 
mo. Aplamai jo, kaipo tautiniu-; 
ko kalba buvo neblogiausia. 
Bet užtai visa pagadino’ antra
sai oratorius. Jis pradėjo pasa
koti — stačiai nė šį. nė tą. Esą, 
dabar labai svarbi valanda ir 
todėl yra šaukiama seimas, ku
rio vyriausias tikslas yra suor- 
ganizuoti lietuvišką vaiskų ir 
pasiųsti jį į Lietuvą, kad muštis 
tuos nelabuosius bolševikus... 
Ir tai vadinasi “už Lietuvos lai
svę” !

Žinome, ką jie supranta žo-

Prakalbas
BRIGHTON PARK

Rengia Keistučio Kliubas
Lawrenco streikieriams

Seredoj, Gegužio 28 d-, 1919
LIBERTY SVETAINĖJ 

3925 S. Kedzie Avė.
Lietuviškai kalbės ,K. J. 

GELEŽĖLĖ; lenkiškai — 
JOS. KOVALSKIS.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kviečia visus kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti.

Keistučio Kliubas.

Šitai Kur
šaltinis, tai Salute Stomick Bit- 

teris. jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, nevi tinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo gaivą, pilvą, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sakant visas suvargęs būdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Salute Bit 
terį pradėjau naudoti į trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Salute 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 už 

bonką, jo ga|i gauti aptickose 
genesniuose galiūnuose, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa-1 
Jule Manufactur Co.

P. BALTRANAS,
616 W 31st St., Chicago, III. I

Tel. Boulevard 7351 i

ir

MAPIRON PUIF HALRTKn •ŠTIŠEF'1
— BURLESQUE 

THE SIGHT SEERS Kasdien
SU Gus Fay We. W Tie

Unlprk ir mergino* gpH InnlrvHv V asdieną.

Z

dyj “bolševikai“. Tai kova 
prieš visokią pažangą, kuri veda 
prie darbininkų kltsos paliuosa- 
viino. Ne, tegul tie seiminin
kai nedaro tokio kamufliažo. Ji
sai nieko nič-ni( ko neapdums. 
Jūsų tikslai mums perdaug aiš
kus. Prieš šitokią “laisvę“ mes 
visada kovosime. Tatai į savo 
st imą jus pasigausite tik pačius 
likučius Amerikos lietuvių dar
bininkų, tuos likučius, kurie dar 
nespėjo permatyti jūsų pienų. 
Seimavokite; mums, darbinin-
kams, su jumis nepakeliui.

— Ten Buvęs.

LIETUVIŲ KARININKŲ GRĮ
ŽIMAS.

Sąraše 33-čios divizijos kari- 
ninkų-artileristų, sugrįžusių iš 
užjūrio atplaukusių į New Yor- 
ką garlaiviu “America“, paduo
dama šitokių chieagiečių lietu
vių pavardžių:

T. Kučinskas, ’St. Kazc |ieb, 
V. Buzevski, E. Mazalevski, Fr. 
Butkius, Cit. Bortkus, Josepli 
Plaukis, H. Pagelias, Sigiu. Pi
lat, T. Kubis, Fr. Gervatoski, J. 
Urban. Fr. Gura, Fr. Garbenis, 
Andrius Skinkis.

FABRIKANTO SŪNŪS ĮTAR
TAS PLfišlME.

Lloyd Goodrich, Simus ‘tur
tingo fabrikanto vakarinėj da
ly], tapo suareštuotas kaipo įta
riamas vadas plėšikų, kurie ge
gužės 21 d. apiplėšė banką He- 
gewieb’yj. Jis buvo areštuotas 
Lake Zurich’e, bet jis prisipaži
no, kad jis geg. 21 d. buvęs Cbi- 
cagoje ir jam jo automobilių pa
vogę, apie ką jis tąsyk pranešęs 
policijai.

Lloyd Goodrich esąs tiek tur
tingas, kad jis nereikalaująs vo
gti, bet turįs vogimo inanyją; 
jis susidedąs su vagių šaikomis 
ir joms padedąs vogti, kaipo 
mylėtojas to amato, bet pinigų 
neimąs. Jis dabar yra uždary
tas kalėjime ir eina tyrinėjimas. 
KARAS UŽMUŠĖ MERGAITĘ.

Mary Barthel. 6 metu mergai- *
te po lekcijų parapijinėj Seba
stijonų mokykloj prie Welling- 
ton ir N. Halsted St. ėjo su kny- 
komis namon pn. 724 Oakdale 
Avė. Reikėjo eiti pusantro blo
ko, perėjus skersai Halsted gt. 
Beeidama skersai gatvę pama
te karą ateinant; ji pasitraukė 
nuo jo į šalį, bet nepamatė kad 
kitas ateina iš kito galo ir pa- 
ĮUiolė po ratais pirma negu mo- 
tormanas spėjo sulaikyti karą.

Sveikatos

PATI BANDĖ NUSIŠAUTI.
Mrs. Effrie (ientrie, 1903 So. 

Michigan Avė. bandė užbaigt sa
vo gyvastį, šaudama sau į kruti
nę, bet jai tas nepavyko. Ji pri
sipažinusi, kad turėjusi nesusi
pratimų su savo vyru.

PAŠOVĖ VAIKĄ LOšUSI 
KAULELIAIS.

Albert I). Goldberg, kuris tu
ri galvos aprėdalų sankrovą pn. 
1246 So. Halsted St., vakar pašo
vė J. Stoiko, 16 metų, 1304 So.
Peoria St., kuomet tas su kitais 
vaikais užpakalinėje gatvėje lo
šė kauleliais. Kulka pataikė 
spraudau ir vaikas yra ligoninėj. 
Goldberg teisinasi, kad jis šovęs 
į du bėgančiu vaiku, manyda- 

: mas, kad jie norėję jo sankro
vą apiplėšti. Sužeistasis gi vai
kas tvirtina, kad Goldberg šo
vęs dėlto, kad jie nepaklausė jo 
ir lošė toliau. Išklausinėjimas 
bylos bus birželio 12 d. kada 
Stalko pasveiks.

POLICIJA JIEŠKO APGAVIKO.
Policija įieško vyro, kuris nu

sisamdęs kambarį 1106 pn. 14 
W. Washington gt. užvakar pa
siskelbė vardu Adams, kad jis 
perkąs laisvės jbondus po 98c 
doleriui. Jis vakar surinko nuo 
šešių įsigeidusių parduoti $100 
vertės bondų ir, pasisakęs einąs 
atnešti pinigų, išėjo. Padavu- 
sieji jam bondus, nesulaukdami 
jo grįžtant, kreipėsi į policiją, 
kad padėtų jiems surasti jį.

NENORI RŪKOMŲ KARŲ.
Chicagos augštutlnės ir viršu

tinės karų linijos rengiasi ne
klausyti miesto tarybos žadan
čios sugrąžinti atgal teisę rūky
ti karuose.

Jei aldcrmanai išleis padava- 
dijimą prisuk n t į, kad karuose 
butų leidžiama rūkyti, tai kom
panija žada vesti kovą teisme.

NUŠOVĖ PAČIĄ IR SAVE.
Martin Mosko, 5015 Kimber- 

ly Avė. padavė savo penkių me
tų vaikui dolerį ir pasiuntė jį su 
mažesne mergaite nubėgti šil
dytų paviršių parnešti.

Vaikai nuėjo ir greitai sugrį
žę, turėjo progą pamatyti kaip 
tėlus inišovė jų mamą ir pas
kui nusiavęs dešinę koją, kojos 
pirštu paspaude šaudyklės gai
lį ir pats sau galvą suardė.

Paul Bizek, 4937 Elston Avė. 
Moskienės brolis rado vaikus 
beverkiant motinos; Mosko bu
vo dar gyvas, bet už valandos 
pasimirė švedų ligoninėj. Kai
mynai pasakoja, kad Moskai su
simaišęs protas nuo persidirbi- 
mo odaminykloj ir nuo puoli
mo, kuris nesenai su juo atsili
ko.

PRANEŠIMAS
Dr. M L BOZINZH.

Lietuvis
Perkėlė savo biurą iš 845 Milwau_ 
kee Avė., kur buvo laike 24 metų, 
Dabar bus prie 700 N Ashland Avė., 
kampas Huron gatvės ant aptiekus

POLONIA PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Ilavmarket 

5282,

Praneši mai
LIET. L. FED. rengia prakalbas 

ketverge geg, 29 d., Town of Lake, 
.1.1. Elias svet., kertė 46 ir Wood St. 
Kalbės adv. F.- J. Bagočius ir P. Du- 
bickas. Pradžia 7:30 vai. vakare.

— Komisija.

LIET. L. FED. rengia prakalbas 
pėlnyčioj, geg. 29 d., Brighton Park, 
Liuosybės svet. Kalbės adv. F. J. 
Bagočius ir T. J. Kučinskas, Prad
žia 7:30 vai. vakare. — Komisija

LSS. 4 kp. extra susirinkimas |- 
vyks ketverge, geg. 29 d., 7:30 vai. 
vakare, Mildos svet. Draugai ir drau
gės malonėkite visi atsilankyti.

— Valdyba.

Cicero. — Liuosybės Namo B-vės 
(direktorių posėdis įvyks fiandib, 
geg. 28 d., J. Neffo svet., 1500 So. 
49>h Avė. Pradžia 8 vai. vakare, 
V'«i direktoriai prašomi atsilankyti 
laiku. —» Sekr. P. Kaminskas

Norih Sidės Lietuvių Draugijų Są- 
rvšio Viešo Knygyno delegatų mėne
sinis susirinkimas Įvyks ketverge, 
geg. 29 d., Viešo Knygyno svet. 1822 
Wabitnjda avė., Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visu draugijų delegatai ma
lonėkite atsilankyti paskirtu laiku.

—Sekr. F. Kaziulis.

LIET. L. FED. rengia prakalbas 
I šiandie,, geg. 28 d. Mildos svetainėj, 
Kalbės adv. F. J. Bagočius. Pradžia 
7:30 vai. vakare. — Komisija.

i ___
| LSS. 37 kp. pusinėtiesinis susirin
kimas Įvyks ketverge geg. 29 d., 7:30 
vai. vaki.re., Mali'umsko svel., 1843 
So. Halsted St. Visi kuopos nariai 
turit būtinai atsilankyti, nes yra la. 
bai svarbių dalykų svarstymui.

— Valdyba.

Roseland. — LSS. 137 kp. rengia 
prakalbas ketverge, geg. 29, .1. Mo. 
ciukevičiaus s—vet., 1036 E. 93rd 

St., Burnsidėj. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visus kviečiame atsilankyti.

—Komitetas.

JI>ATK. mišraus choro repeticija 
|vyks seredoj, geg., 28, 730 vai. vak. 
Mildos svel. Visi dainininkai atsi
lankykite laiku. Organizatorius

LMPS. 9-tos kp. choro repeticija 
po vadovyste P. Gugienės įvyks se- 
rcddj, geg. 28.d., Mark White S. Svet. 
prie Halsted ir 29-tos gat. Visos cho
ristės Imtinai atvykite lygiai 8 vai. 
vakare. — F.S.K.

Brighton Park. — Keistučio Kliu
bas rengia prakalbas seredoj, geg. 
28 d., Lawrenco streikininkams, Li
berty svet., 3925 So. Kedzie Avx’ 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Lietuviš
kai kalbės K. .L Geležėlė; lenkiškai, 
Jos. Kovalskis. Kviečia kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti.

— Keistučio Kliubas.
West Pullman. — LSS. 235 kuopos 

Lavinimos stisirinkimos įvyks scre- 
do'je, 28 gegužės, Lietuvių svetainė- 
j, 11946 So. Halsted Str. Pradžia 
7:30 vai. vak. Visi draugai malo
nėkite dalyvauti. — Komitetas.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Drau
gystės mėnesinis susirinkimas i- 
vyks seredoj—, gegužės 28, J. Neffo 
svetainėj, kampas 49 Avė. ir 15 gat
vės. Pradžia lygiai kaip 8 vai. va
kare. Nariai prašomi ateit ir laiku, 
nes turime aptarti daug svarbių 
klausimų.

Naujasai nut. rašt.
— Ant. Liutkus.

Si

Brighton Park. — Keistučio Kliu, 
bo choro repeticija bus ketverge, 
gegužės 29, T. Maženio svetainėj 
3839 So. Kedzie Avė. Pradžia kaip 
7:30 vai. vakare. — P. Gura.

LSS. 137 kp. ir LSS. 235 kp. Pikni
ko Rengimo Komisijos susirinkimas 
įvyks seredoie, 28 d. gegužės, Lietu
vių svetainėje 11946 So. Halsted St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Visi minėtos 
Komisjos nariai malonėkite būti 
laiku. — Komitetas.

T*-----
East Chicago, 'thd. — LDLD. 70 

kp. susirinkimas' bus 27 d. gegužės 
kaip 7:30 vai. vakare, K. Griško 
svetainėj. Draugai atsilankykite 
visi, nes turime daug svarbių reika
lų. — Rašt. A. P. M.

Draugystė Lietuvos Vėliava Ameri
koje No. 1. rerttfra prakalbas utar- 
ninke, geg. 27 d. Blinstrupo svet. 
4501 So. Ilcrmitage Avė., Pradžia 
7:30 vai. vakare. , 

Kviečia visus Komitetas.

L L. Federacija rengia prakalbas 
»eg. 27 d. Malinaitško svet., 1813 S. 
Halsted St. Kalbės adv. F. .1. Bago
čius ir daktaras A. Montvidas. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Komisija.

L. L. Federacija rengia prakalbas 
veg. 27 d., 'Norih Side, Prospect 
Buihling, Ashland ir Dlvision. Kal
bės F. J. Bagočius ir T. .1. Kučins
kas. Pradžia 7:30,vai. vakare.

— Komisija.

• LSS. 4 kp. Mišraus choro repetici
jos pripuolančios utarninke geg.

27 d. Mark VVhite S. svet. nebus dėl 
chorvedžio negalč'jimo ateiti.

— Organizatorius.

ASMENŲ J IEAKI tH M A l
PAJIEŠKAU brolio Juozapo Gri. 

čiaus paeina iš Kauno Gub. Telšių 
pav., Alsėdžių parap., Grumblių so
dos; drg. Jonosaitis Olcses, Kauno 
gub., Leplnukės parap., Wilkelių kai
mo; ir Onos Walauskates, Kauno 
viii)., Alsėdžių parai)., Kolskiunu so
dos. 3 metai atgal visi gyveno (Jiiea- 
goj, dabar nežinau kur.. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

.1. GRICIUS, 
len. Hosp. No. 6 Ward G.,

Ford Me. Pherson la.

PA.TIFŠKAU savo pačios Marijo
nos Strzegauskienės, 28 metų senu
mo. augščio 5 pėdų 4 colių. Plau
kai šviesiai tamsus, veidas mažai 
visai Šlakuotas, nosis smaila. Dra
bužius nešioja, viena dresę pusmėli- 
nę margai brūžuota skersai, skrybė
lę šiaudinę pilkai mėlyną ribinas 
melsvas su rausvomis kvielkomis, 
Ji išsivežė su savim 3 vaikus, vyres
nė mergaitė 1'1 metų Juzefą, antras 
vaikas Stanislovas 9 metų, trečias 
Franciškus 7 metų. Jeigu kas pa
matytų tokias ypatus, meldžiu duot 
žinią. Pirmiausiam bus duota $5 
dovanų, o jei pati atsišauks, viską 
dovanosiu ir vėl mylėsiu kaip my
lėjau pirma.

J. STUZEGAUSKY, 
955 Sherman St., Akron Ohio.

PAJIEŠKAU dvieju pusbrolių, An
tano ir Petro Masioku, abudu paei
na iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Ramigalos valsčiaus, Grigalių kai
mo; pirmiau gyveno Chicagoje. Jie 
patįs, ar kas žinote malonėkite pra
nešti.

MIKE MASIOKAS 
Box 37. Ledford, III.

PAJIEŠKAU 2 seseris Elzbietą 
Ir Anelia Švoba, du metai atgal gy
veno Amsterdam, Anelijos pavardė 
po vyru Kriauna, o Elzbieta neže- 
nota. Atsišaukite pačios, arba kiti 
mano pažįstami.

MARY ŠVOBA, 
1423 Huron St. Chicago.

ASMENŲ JIEšKaiIMAl
PAJIFšKAU savo dėdžių Antano 

ir Jono Brazauskų, taipgi ir Monikos 
Braziiusklutės, paeinu iš Kauno gub., 

S.nulių pav., Pašušvio parapijos, 
Minaičių kaimo. Norėčiau susižinot 
su jumi., kas žinote apie juos, malo
nėkite pranešti arba jie palįs atsi- 
šailklt.

STANISI OVAS BALTRA1TIS 
416 East 50th l’laec., (.hieugo, III.

REIKIA TĖVŲ
ATIDUODU valkti, 3 meti; ir 2 

mėn. senumo, iš priežasties mano 
moteries mirties, nes neturiu kam 
augyti. Kas norėtų paimti kaip už 
tikrą sūnų, meldžiu atsišaukti.

F. MUSKAITIS, 
569 — 155th St. and VVincense Boad, 

Harvey, III.
NORIU KUlMKrsirtila7)ūiniti 

ant auuiniino. arba taip,kas no
rite atiduoti, įnitij geistina, kad 
butu mergaite.

Kas turite arba žinote, malo
nėkite pranešti.

T. MARČIULRNAS ,it 
873 Prospcct Avė., Stcubenville 

Ohio.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario Bridgepor- 

to apylinkėje su valgiu. Meldžiu at
sišaukite šiuo adresu:

.1. SHEPUTIS, 
910 W. 32nd St., Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rc-ndon neras 

kambarys d!viein arba vienam. 
2-ras aunštas. priekis.

D. VITKUS, 
639 West 18th St.. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS kriaučius prie se

no ir naujo vyriško darbo. Darbas 
pastovus^ gera mokestis. Atsišauki
te greitai.

ST. ALE K NO,
911 W. 33rd St., Tel. Drover 6836

REIKIA kišenių dirbėjų opercite- 
rių, finišerkų, kriaučių ir merginų 
mokytis ant vyrišky kautu.

J. SCHWARTZS()N and Co., 
515 So. Franklin St., Chicago.

REIKIA 2 moterų prie tvarkymo 
skudurų.

M. COHEN,
1008 Wcst Lake St. Chicago, III.

REI KALINGA duonkepio, kuris 
dirbo prie kepimo duonos, 2315 So. 
Leavilt St., Chicago.

REIKALINGA pardavėjo, kalban
čio svetimomis kalbomis. Gali pa
daryti gerus pinigus. Darbas vaka
rais ir nedėliomis. Prityrimo nerei
kia. Atsišaukite i A. J. Crocker, nuo 
10 vai. ryto iki16 ivnk^vo.

% WM. D. MURDOCK and CO., 
4980 Archer Avė., Chicago.

REIKALINGA apsukrių vyrų 45c 
j vai., 2 durbtuvės karpenterių, pas
tovus darbas, įvairios rūšies med
žio dirbėjų. Apyseniu žmonių prie 
lengvo darbo, 2 sargu, darbininkų 
ant ūkės. Invairių darbininku į ho_ 
ledius ir restoranus prie įvairiu dar
bų. Gera mokestis. Molderiu, janito- 
riu $75 iki $110, naktimis ir dieno
mis. Darbininkų Į dirbtuvę 40 —■ 
42Į6c Į valandą, 10 valandų. Punch, 
drill, screw machine operuotojo. Tin 

kamo linogaus taisymui rakandą 
$30 j savaitę. Mechanikų, pagelbi- 
ninkų. Apysenio žmogaus prie alie- 
Įjavimo automobiliu, tekoriii 60c į 
valandą. Bačkų dirbėju $29 i savai
te. Pečkurių su užlaikymu. Automo
biliu plovėjų — West Side — grin
delių 45c i valandą. Pečkurių pagel- 
bininkų, buferiu ir pališiuotojų, me
chaniku ir pagelbininkų, be patyri
mo. Gordon feederių, suvirintojo. 
Vaikų ir mergaičių užsiregistruoti 
savo vardus dabar kad hutų gatavi 
nrie darbo kuomet užsibaigs mokyk
los.

MOTERŲ REIKALAUJAMA prie 
trumpų valandų naktimis ir dieno
mis Skalbyklose ir namu valytojų 
$2.60 iki $3.10 į dienų. Invairių dar
bininkių j hotelius ir restoranus. 
Gera mokestis. Darbininkių į dirb
tuvę $15.00. Darbininkių į restora
ną trumpos valandos.

SOUTH PARK FMPLOYMENT
, AGENCY

4193 S. Halsted st.. 2-ras augštns. 
Visi darbai South North ir Wesl 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKALINGA moterų prie plovi
mo antrarankių bonkų. $H1 į savai
tę — valandos nuo 8 iki 4:30 kas
dien ir 8 iki 1 Subatomis.

GFO RASMUSSEN CO.. 
615 West Randolph St., Chicago.

REIKIA PARDAVĖJO augštos rū
šies gerai kalgančio svetimomis kal
bomis distriet sales manager, geisti
na lietuvio, kuris ir nekalba angliš^- 
kai, bet turi turėti gerą išveizdą. 
tvirto sudėjimo ir budo, užbaigimui 
darbo kurį atlieka sub-agentai ant 
12 procento divident anmokamo biz
nio. Teisingam žmogui ši vieta ap
mokama po $50.00 i savaitę. Atsišau
kite tam 10 ir 3 vai. Room 915, 139 
North Clark Street, Chicago.

Reikia vyrų ant bordo su valgiu 
ir kambariai yra dideli, gali gyvent 
po du. ir pakeleiviams gera vieta 
pernakvot.

IIETUVIŠKAS KOTELIS, 
1606 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGAS bučerius pradėti 
gerą biznį su maža suma pinigu. At
sišaukite per telefoną, So. Chicago 
1806.

REIKALINGAS ratvres shearmo- 
nns dirbti ant geležgalių yardo. At
sišaukite

COFIN and STEEL C., 
2034 South Port Avė., Chicago

i VI

REIKIA DARBININKŲ
BEI K ALINGAS batsuvys, neatbū

tinai Imi būti apsipažinęs su tuom 
darbu. Darbas ant visados, gera mo
kestis. Atsišaukite tuojaus.

P. BALTUŠKA
1411 So, 19lh Avė., Cicero, EI.

^PARDAVIMUI
PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da- 
r\mo vyno. Galima gauti kiek nori
ma. Sudėta po 25 svarus į dėžutes 

Coyne Bros.,
119 \V. South Water St., Chicago,111

PARSIDUODA PikČernė vėliausios 
mados intasymai, geroj _ kolonijoj, 
netoli nuo Chicagos. Toj kolonijoj 
gyventojų yra 25,000. Apie 6 mylios 
nėra lokio biznio. Geras oras. Atsi
šaukite.

K. JAMONTAS, 
1739 So. llllsted St., Chicago.

DIDELIS BARGENAS.
PARSIDUODA “Kcndžlų ir Ciga

rų Storas” taipgi laikoma tabakas ir 
visokių smulkmenų. Biznis išdirb
tas per 11 imlų, vieta tirštai apgy
venta lietuvių. Priežastis pardavi
mo, turiu kitą biznį. Atsišaukite 
1609 So. Halsted St., Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Chevrolet automo

bilius 1917, 5 pasažierių, eleetrie 
starter; šviesos, gerai malevotas. 

Naujas karas dabar kainuoja -805.00, 
Kaina tiktai -375.00. Paimsite 5 tires 
kaipo formą.

NOVCAS and BAGDZIUNAS 
3107 S. Morgan St., Valentine Garage

PARDUODU automobilių 8 cilin- 
derių, 7 pasažierių, King, $750.00. 
Galima matyti vakarais nuo 6 iki 
9val.

P. RETRULIS, 
534 West 33rd St., Chicago, III.

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MENESI

Už $60 nupirksi puikų tikros ska
ros seklyčios selą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PR1- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

lioinis nuo 10 iki 4 vai.

PARDAVIMUI geri, puikus rakau 
dai dviem kambariam. Galima ten 
pat pasilikti ir gyventi. Rendos tik 
$6 į mėnesi. Atsišaukite greitai. 
1731 So. Union Avė. 2_ras augštas iš 
užpakalio. Chicago.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

praleiskite šio bargeno. Puikus 
Player Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisinga pasiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, UI.

KANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržu. Benda labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., Chicago.

ANT RENDOS barbernė 3 krėslų. 
Puiki vieta daug darbo yra. Rendos 
$25 į mėnesį, čia gali būti kad ir 
trumpo laiko patyrę barberiai. At
sišaukite greitai.
1119 So. State St. Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ
40,000 akrų trąšios juodos žemės 
nausėdžiams. Vidutinis klimatas. 

Gera transportacija. Lengvos sąly
gos. Geriausia kooperacija. Ten yra 
jūsų krašto žmonių. Platesnių žinių 
rašykite:
Frank Foldi, Cor Sound Frams., 

634 Olis Bldg., Chicago, III.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę VVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir Langdale pa
vietuose, VVisconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bile kokią die
na po šešių vai. vak.

Anton Paulick,
R. 3 Box 62, Medford, Wis.

PARSIDUODA fanna, 80 akru. 
Visa išdirbta ir apsėta.. Dauguma 
namų nauji Mylia ir pusė nuo nuė
sto ir geros mokyklos. Kaina $6000 
su javais, bejavų $5000. Antrašas: 

TOM KULEVIč,
1916 Union Avė., Chicago, III. 

2-ras fialas iš užpakalio
BARGENAS^

PARSIDUODA nauja 4 ruimų stu- 
ba su 8 lotais parsiduoda labai pi
giai $2700; du blokai į žiemius nuo 
Archer avė. 3-čia stuba nuo 64th Ct. 
Atsišaukite. ALEX JAFES, savinin
kas 5307 So. Nagle avė.

PARDUODU arba išmainau ant 
loto namą 2 pagyvenimų. Rendos 
neša $25.00 j mėnesį. Kaina $2400.00. 
Savininkas gyvena žemai užpaka
lyje.
2841 So. Emcrald Avė., Chicago.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis konlf aktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
s.-iiiis, I ledu rain pulpas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu Žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius btekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu g varant i ją. Kam tokiu žino 
gus reikalingas, kreipkitės

L1THUANIAN RED 
ROOF1NG CO, 

and 8h et't Metai Worka
2106 W, 24th bt Tel Canal 4802

NAMALŽEMĖ
FARMA FARMA.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mą ir būti neprigulmingu pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete, Wisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmą jus pirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės, ir paskyrėme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paškyrėme Kazimierą Gadliauską 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimą. Mes pagelbstame 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musų farmą. Mes pagelbstu- 
mc pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
galvijus, ir ukeės mašinerijas ant 

lengvų išmokėjimų.
Jus galite pirkti farmą kokio dy

džio jus norite, 40, 80, 120, 160 akrų, 
arba daugiau už kainas nuo $15.00 
iki $25.00 už akrą. Jeigu jus žingei- 
daujate pasilikti nariu pasekmingos 

lietuvių apielinkės neprigulmingu 
farnųerių, rašykite mums lietuviškai 
de) platesniu žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River. Wisconsin.

PARSIDUODA labai geras puikioj 
vietoj mūrinis namelis, gražiai įren
gtas, 5 kambariai, gesas, elektra ir 
visi parankamai; šalygatviai ir pa
taisymai išmokėta. Arti gatvekarių. 
Kaina tiktai -1,850 ant lengvų išmo
kėjimų. /Ateikite Nedėlioj.
9943 So. Bucine Avė.

Tel. Bevcrly 3264.

PARSIDUODA 80 akrų ūkė, Wood 
barę, Wis. 30 akrų apsėta javais. 5 
karvės, 5 kiaulės, geri arkliai su pa
kinkiais, 35 vištos. Naujos stubos ir 
barnės, labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo, du draugai turime tą 
ūkę ir vienas norime važiuoti į Lie
tuvą. tai antras vienas negali apsi
dirbti. Atsišaukite laišku, tai gausi
te visas informacijas, nupirkę turė
site laimingą gyvenimą.
JOE ZURBA ir L. CORAITIS B. R. 

Box 88 Rhinelander, Wis.

PARSIDUODA naujas 6 kambarių 
namas su puse akro geros žemės. 
Galimą plikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo, gražioje vietoje, arti gatvekarių, 
Kaina $2.800.

J. TAMOŠAUSKIS 
10512 So. May Street, (’hleago, 111

PASKOLOS-MORGEČIAI

ANTRAS MORTGAGE.
Aš turiu privatišką Fondą dėl in_ 

vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant geru išlygų.

H. O. MULKS,
Room 1117 Herris Trust Bldg.

111 W. Monroc St., Tel. Central 8«30

MOKYKLOS

O

< nA5TEl 5Y5TEH >
Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų Sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą 
Įniki}*

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirprno-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musu 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciaiiš- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kaanicka. Perdėtinu
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells st.

137 Mokvklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pašiuti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLa

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedvstfis, 
stenografijos. typewriting, pirklvbos 
teisių. Svv. Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietvstes, dailiarašv* 
tės.

Mokinimo valandos: nuo R rvto 
iki 5 no pietų: vnk. nuo 7:30 Iki P:!M» 
3106 So. Halsteil St Cblcagn III

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
‘‘NAUJIENAS”

J




